De har prøvet at gemme siden ved at få den til at fremstå kedelig, men i virkeligheden er
Danmarks arialinformation faktisk en rigtig sjov hjemmeside. Der er alle mulige lag man kan
putte på. Se grundvand, højdekurver, kort over oversvømmelsprognoser, luftforurening, støj,
skygge, historiaske og meget mere. Skriv endelig hvis i vil lærer nogle triks. Jeg har nørdet den
ret meget
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

Jeg cyklede rundt på fanø et par dage. Det var virkelig smukt.
En af de ting der virkelig har interesseret mig meget og længe ved landskabet (eller som
element i ethvert landskab), er horisonten. Står man på diget ud for ribe udgøre fanø en
del af horisonten.
Hvorfor jeg synes horisonten er spændende: Alle de billeder og historier forbundet til
den, på trods af at den jo ikke rigtigt er noget. Ideen om horisonten som en del af vores
verden er skabt i kraft af at vores sprog har et ord for den. Ellers ville den ikke findes.
Horisonten er en kontinuert linje af forsvindingspunkter hele vejen rundt om os, den er et
møde mellem himlen og havet, siger man af og til, men hvis man går hen til den vil man
se at der er lige så langt mellem himlen og havet der, som ethvert andet sted.
Jeg har drømt om at lave et land der skulle hede Vest for vester vedsted. Vester vedsted
er en lille by sydvest for ribe. Spørger man folk hvad der er vest for vester vedsted kigger
de lidt undrende på en og siger, “at der ligger diget. Vadehavet. Et par øer og så
atlanten”. Ikke rigtigt noget kort sagt.
Det gør stedet ideelt, for på den måde er det ligesom horisonten. Bare en slags horisont
som man rent faktisk kan komme hen til uden at havet og himlen skiller sig ad (Havet og
jorden mener jeg. Men det er en slags horisontal horisont).
mennesket er et slags horisont væsen, for vi lever netop hele vores liv på toppen af
jorden og i bunden af himlen.

Her følger en tekst som jeg skrev på cykelturen, transskriberet (med små ændringer,
udladninger) fra min notesbog: (den er ret lang, men den handler en masse om
landskab)
Den er ret lang så jeg har indtalt den her:
https://drive.google.com/file/d/18GGWhBVfeNhdMDRYXAISF3agMJGfhlB3/view?usp=s
haring
Walking in the distance. The rendering distance. Climbing the first letter of the alphabet. “A”
Jeg kender ikke fuglenes stemmer men lad os sige at det var lærken der sang da jeg lå der på
stranden, og hørte hvordan forbipasserende strandgæsters stemmer, blev svagere og svagere
og mere og mere indbildning i vinden og brandingens larm. Indtil et nyt par gik forbi.
Jeg rejser mig og ser efter deres kroppe, i kikkerten.
De går under marehalmen i forgrunden, foran vandet bag dem og under klitterne i baggrunden
før de når horisonten.
Der er ingen som dig! Du er bare så hot. Åh. Jeg lægger mig ned igen.Jeg kom bare lige til at
tænke på det
I det fjerne og i mine ører sejler en boreplatform forbi. Den snegler sig afsted men den er snart
en prik -som en prik -fuldkommen uden udstrækning i rumtiden, gemt i den oprevne søm, som

sys sammen med løsere og løsere sting. horisonten
Åbne for vinden som et par gamle slidte jeans. Selv den blå farve er ved at vaske af.
What an utopia to live in, jeg mener, jeg savner at gå der i det fjerneste fjerne, ude af syne, selv
med maximal synslængde slået til.
32 chunks
Men jeg er selv for tung, jeg ville synke i.
Bogen ligger og blafre åbent. Venter på at jeg skal sætte mine blyants spor i den, akurat som
jeg hele dagen har sat blyfodsspor i stranden. Stranden som allerede var fuld af spor før jeg
kom. Spor efter fuglefødder, cykler, menneskefødder, hundefødder, spor efter ting der er blevet
slæbt tabt skubbet, trukket, ting der er faldet. Spor efter vinden og regnen og havet.
Dune. Dunes
No quite litrally
86%
Hurry up now THEICEISMELTING
Den hvide harpiks fra norsk fyr, er god. Kunne sælges med de rigtige købere. Smager
vidunderligt.
Motorlarmen når mig selv på de hemmeligste stier i den dybe skov.
Den har har vundet indpas ind til den del af min underbevidsthed hvor lyden af vinden og min
egen hjerterytme længe har boet alene
Det er sted for de ting som udgøre selve materien. THE FABRICK OF SPACE.
Eller dybere endnu. De er den sarte hinde af stilhed, som alt andet flimre forbi oven på.
Ligesom det stille vand under andemaden i den lille sø her.
Jeg vælter cyklen om i græsset og spænder tasken af.
Her er skoven ryttet. En flismaskine har været forbi. Men det er længe siden. Måske et år.
Måske mere.
Myrene er begyndt at bygge byer her igen, i den løse klitjord der kun akurat holdes sammen af
spredt klynger af lyng, græs og mos.
Tørrede grene og stubbe der er grå af sol, ligger hulter tilbulter i det kupperede terren. Det ligner
en ren massakre.
Jeg er lykkelig.
Jeg vinker til en vindmølle der står og svinger med armene et sted langt borte.
Hist og her er SPEJLBLÅ SØER, der breder sig dovent i hjulsporene
De har ikke været her længe -søerne. Det er er de alt for sorte og grumsede til. Og
vandplanterne mangler. Det er grundvandssøer. Og grundvandet står højt nu for tiden.
Jeg sætter mig i skyggen af et lille fyrretræ som maskinen har ladet stå
Grunden uvidst
Glemsomhed? Måske
Skyggen falder langt fra stammen i den sene eftermiddagssol.
Betragter vandet
En fugl et eller andet sted letter fra en gren og lyder som min ringetone
Pokkers den ligger langt langt væk i min taske
Luften smager af hede og harpiks

Han har sikkert ringet tilbage allerede
Pokkers jeg ikke tog den med
Mine fødder sover så jeg rejser mig og træder op på en lille barke. Den hvide skorsten i min
kiggert.
Der er esbjerg. Drejer. Domkirken. Der er ribe.
En sky driver ind foran solen
Temperaturen falder drastiskt som en følge heraf
Kunne godt spise chokoladekiks lige nu
De ligger også i taksen. Genkalder mig smagen.
Finder en lettere vej på vej tilbage. Undgår alle vandhullerne. Her i skoven. Gennem lunden.
Over stien.
Jeg løber. Fløjter. Tisser. Glor. piller næse. Taler med mig selv.
Privatheden her i den offentlige skov indkapsler mig.
Tidligere idag lå jeg på bondens mark og kiggede på fugle i min kikkert, tyggede på enden af et
strå og sov middagslur
To cyklister kom forbi. De spurgte mig: “er det et godt sted?”
Dels forskrækket over ikke at være alene, dels forvirret over spørgsmålet, svarede jeg at : “ja”
og “Vel lige så godt som ethvert andet”
De smilede og cyklede videre
Men her i skoven er bedre. Her føler føler jeg mig alene. På den gode måde. Rigtigt alene.
Overladt til mine egne spørgsmål.
Til trods for motorlarmen og til trods for satteliterne, der vel svæver rundt deroppe et sted, over
det blå forhæng, med deres teleskop øjne, der ser det hele.
Nævn otte synonymer for “Det hele”.
Perpendicular. Wrangel. Skittels og chanisaw. Four words, disconnected, connected only by my
affection for them. Hereby period.
Nu ringer han pludselig. Han glad. Han har åbenbart tænkt det samme som jeg. Han er taget på
cykeltur. Han er i suserup skov. Vi snakker til vi ligger på.
“Hej. ja hej. Vi snakkes. Det gør vi. Det var hyggeligt. Ja. hej. Hej. hej. Hils. det skal jeg gøre. Du
må også hilse. Ja det vil jeg gøre. Hey. vi ses. Hej”
En kort bibtone afslutter
Mine fødder sveder
Så jeg trækker støvlerne af. Luften ahhh. Rart.
Nåle og kviste sætter sig fast i striksokkerne langt hurtigere end jeg kan nå at sige
INKUBATIONSTID
Men også kortere ord, så som: Sted
Hvad mente de med det spørgsmål?!
Jeg spiser og slår teltet op.
Så går jeg en aftentur. Væk fra teltet. Mit midlertidige hjem. Som om det ikke var nok at komme
ud af det rigtige hus. En kompromisløs udlængsel.
TRESPASSING
Jeg sætter mig på hug i en tom fårfold og skriver

Trespassing the private property
Trespassing puplic space
Trespassing i dyrenes skov
Kaniner og fugle flygter hid og did. Nogen op i himlen. Andre ind i krattet. Hvad som helst. Bare
væk fra mig
Egentlig
Jeg mener
Jeg vil dem jo ingen ting
Bare se på dem i min kiggert
Kaninen var væk før jeg fik peget okularet den rigtige vej. Lige der ved gærdet sad den
Det minder mig om en lovmæssighed fra kvantefysikkens verden. At intet kan observeres uden
at ændres. At man ikke kan se på noget og samtidig være isoleret fra det. Man kan ikke se på
noget uden at ødelægge det.
Og nu tænker jeg på alt det jeg har set!. Alt det der er blevet ændret fordi jeg har villet se det.
Ligesom campingvognen der står tæt ved jernbanen, på strækningen mellem gredstedbro og
bramming. Ligesom den, langsomt er faldet sammen gennem de to år hvor jeg oftere end
ugentligt kørte og kiggede på, i den ignorante tro at campingvognens langsomme forfald ikke
havde noget med mit kiggeri at gøre. Min gud min gud
Jeg tager remmen over hovedet og vikler den omkring min lille kiggert. Liger den i min lomme.
Mit lille masseødelæggelsesvåben.
Huset der er nok forladt. De tomme vinduer. Det råstne mål i den tilgroede have.
Der er havet! Det anede mig
På vej ned til vandet over en sælsom mark. Under det spæde græs, er der en ubestemmelig grå
masse der klistre til mine støvler. Minder mig om en ostesovs jeg lave engang til en
familiesammenkost. Jeg spiste den med stort velbehag men jeg var den eneste. Jeg var ikke ret
gammel.
Og nu dette…
Ah det er slam fra havet, efter oversvømmelserne! Efter denis! Stormen denis mener jeg. Hed
den ikke denis?
Kysten er næsten stenløs.
Det er tydeligt at østsiden af øen langsomt borterodere, imens vestkysten bliver bredere og
breder. ØEN SEJLER FRA FASTLANDET. Det skyldes nok strømmen der løber her i sundet et
par gange dagligt, ved ebbe og flod.
Det er så tydeligt. Med den lave grå og lerede klint, havets bevægelser, blæsten og slammet på
marken. Så præcist og så cirkulært opstillet som i en pedagogisk undervisningsbog om havets
errosion af kyster.
Som om pedagogiske undervisnings bøger om havets errosion af kyster, har noget som helst
hold i virkeligheden.
(måske inspireret af ragnhild mays forløb har seniorforsker i biologi ved aarhus universitet
Rasmus Ejrnæs, udarbejdet denne liste af regler for naturen. Eller egentlig er reglerne til
mennesker: https://www.youtube.com/watch?v=hL3hRGaPH9I)
Mågerne skriger af mig. De tror jeg vil æde deres afkom

Mågerne tror så meget.
Jeg sparker til en sten. Indser at den var det rene mudder.
Kysten ER stenløs.
Det går op for mig at jeg nok ikke kan huske vejen hjem. At jeg nok vil fare vild. Jeg prøver at
genkalde mig ruten, bid for bid, men jeg får hele tiden peter laugesens tekst på hjernen, og så
ved jeg kun at jeg skal hen forbi den hemmelige lille sø, som ingen kan seeeeee
(https://www.youtube.com/watch?v=hL3hRGaPH9I)
Men jeg kan jo ikke se den. Det er det der er problemet.
Mørket falder snart på.
Hen over esbjerg er det mere nat end end her. Byens mange lys, flimre hen over vandet i den
lune aftenvind. Jeg har ofte tænkt at hvis vejende er menneskernes floder og elmasterne vores
skove, så må byerne være vores bjerge. Men det er bjerge skabt, ikke af kontinentaldriften, men
i stædet helt andre drifter. Dine og mine drifter
Jeg finder dog alligevel hjem til teltet den aften.
De værdagsagtige følelse af at vågne og tjekke messenger. Det syrede ved at gøre det midt
ude i skoven
Uden for teltet hænger de fineste dugvåde og fantasifuldt lette spind, i sindrige mynstre og
netværk over lyngen. Glitre og bevæger sig stille.
For enden af hver tråd sidder edderkoppen og venter på stimulanser.
Jeg rejser mig og vader igennem med mine støvler.
Støvler er på en måde den ultimative frigørelse fra stillingtagen.
(https://www.facebook.com/groups/societyforbarefootliving/)
Jeg pakker før en kort regnbyge
Cykler afsted, videre gennem skoven.
Der findes kåsen og kåveren.
Himlen blåner. Bliver blåere
Topmajsen skal man være hurtig for at se, står der på et skilt opsat af naturstyrelsen midt ude i
skoven. Der følger ingen forklaring. Man skal bare være hurtig åbenbart.
Jeg prøver høfligt at læse den entsutianstiske naturvejleders skildt til endne, men jeg kan
umuligt gøre det, for rastløsheden rykker i mig. Jeg har intet ønske om at se topmajsen, men
noget i mig vil gerne være hurtig alligevel.
Hurry up. Theiceismelting at the poles
Skoven er smuk
Så kommer jeg til hovedvejen.

Tror måske lige jeg fikser en indtalt version af den tekst for den blev da godt nok lang.

Her kommer så noget billeder af en installationen jeg lavede på stranden. Det var med
tanke på at prøve at indføre nogle vertikale linjer i fanøs meget horisontale landskab. For
at se hvad det gjorde

Og nogle flere billeder bare fra turen og landskabet generelt

Et af de smukkeste naturfænomener jeg ved: solgidsler

Oppe fra et træ i fanø plantage. Her var god udsigt og vind i hårret. Det var også i det træ jeg
fandt den hvide harpiks. Al harpiks er i øvrigt godt som tyggegummi. Man skal finde det der er
helt indtørret og når man så har tygget på det lidt tid for det den rette konsistens.

Her er marken som var dækket af slam.

Fake sten

Jeg ved ikke hvorfor forladte stæder altid gør mig så uhyggeligt og trist til mode. Måske ser jeg
det som et slags skæbne billede. Måske skulle jeg aldrig have set the walking dead. Ved ik

Sjov og meget contemporary maler stil landmanden kører her. Gaffa på insilache

