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ÅR 2035



Fremtiden. Vækker den frygt eller længsel i dig?  
Tænker du på mørke skyskrabere og udryddelse af  
naturen og det menneskelige ved mennesker? Eller  
findes der en gnist af håb i dit bryst - måske  

spænding, for hvilke livsbekræftende mirakler den kan 
bringe? Usikkerheden og hastigheden, hvormed vi  
udvikler os i dag, kan føles intens, og det har  

aldrig været vildere at være menneske. I dette nummer 
har otte forfattere udforsket temaet år 2035 og givet 

os deres bud på fiktion om en nær virkelighed.

Introduktion



Emma Bernadette

En Tragedie

 
En tragedie 
en af dem 
hvor ingen er skurk
derfor ingen
at rette sin vrede mod 
ingen 
skyldige 

Følelserne blev ubærlige
så jeg gemte dem væk
selvom jeg pegede pilen 
indad 
Fordi den jo var nødt til at have en retning
indtil jeg ikke længere kunne mærke det sted i brystet længere 
Undtagen ved momentane stik 
der mindede mig om 
at jeg stadig lever 

uden dig 

Jeg skar i min kæreste 
Som var idéen om perfektion ikke flygtigt

hvis skyld 

min skyld 

Jeg troede at jeg kunne kontrollere 
tiden, rummet, kroppen
Så det gjorde jeg 
lod dem vågne fra narkosen 
i mit billede
for hvad der føltes som den sande perfektion

Vi skar 
i raske kroppe 
for at kunne levere 
idealer og fantasier 
og alt det der ellers sælger 
og jeg ville have den kæreste
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de andre også ville have
så jeg skabte hende  
nu vil jeg bare gerne have du kommer tilbage 
ligegyldigt form 
på andet end film 

hvis skyld 

min skyld 

Man kan ikke ændre tiden der er gået
Selvom der lappes 
Selvom der smøres 
med salve 
Selvom det holdes sammen med bandage
og vugges i slynge  
det er derfor jeg 
skilte mig af med skalpellen 
en ellers integreret del af min hånd 

for tiden går alligevel i stå 
når vi mister 

De kom altid igen, når de i deres menneskelighed havde skabt 
nye folder 
Rygtet gik 
at blot en enkelt fejl
i en uendelighedsgenerator 
skulle der til 
for at alle implantater 
eksploderede 
simultant

Så lå menneskeheden 
hullede i gaderne som planeter af flosset kød
Mange børn så deres forældre eksplodere
så man oprettede hjem for dem
så man oprettede hjem for dem man kaldte eksplosionsbørn 

hvis skyld 

min skyld 

din skyld 

deres 

Regeringen valgte desuden
at lave et mindesmærke
plaststøbte skulpturer af dem
der sprang
De valgte at hylde min elskede ved at støbe hendes ansigt 
i hendes øgenavn

Det er svært at se klart 
når man bevæger sig i lyst og længsel
så er det svært ikke at lade sig tiltrække 
af det der reflekterer solen
selv med fedtfingre på øjeæblerne 
er det det der blænder

Regeringen valgte
at lave et mindesmærke

IMPLANTATEKSPLOSIONEN 2035 

Alt imens jeg valgte at skille mig af med mit ansigt
ligesom de fleste andre i branchen havde valgt at gøre det

Min hud så tyk og uigennemtrængelig 
med en kulør som en havskildpadde
mest bare for at kunne stå stærkt i modvind  
og forblive anonym i vandkanten 
Ingen ville kendes ved sig selv 
Ingen ville kendes ved hinanden 
Ingen ville møde sig selv 
i hinanden 

din skyld 

min skyld 
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vores

min elskede er nu ikke andet end minder 
og jeg er bare en gammel havskildpadde 
der ikke kunne gøre for det 
Skylden findes der 
hvor vi intet kunne have gjort 
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Juledag. Der er stille i barakkerne her på den finsk-russiske 
grænseovergang ved Raja-Jooseppi. Ikke fordi, der er våbenhvile i 
Jesu navn, men fordi Den Østlige Alliance har gjort det umulige. 

Alliancen har formået at hacke sig ind i det atmosfæriske  
elektricitetsnetværk. Det har sat en brat stopper for al  
ildkamp. Droner, kampvogne og rifler, der alle er afhængige 
af induktionen fra de atmosfæriske strømkapaciteter, er blevet 
sat ud af funktion. En skrøbelig men uskyldig designfejl i det 
militære elektricitetsnetværk. Det eneste, jeg kan høre, er en 
øredøvende tinnitus – og mine egne tanker.

Stilheden er overvældende. Realiteterne bundfælder sig langsomt. 
Pludseligt husker jeg dengang krig kun var noget, jeg kendte 
som underholdning. Som den historie min farfar fortalte, om at  
levere håndgranater i æggebægre bagpå cyklen til min  
oldefar i modstandsbevægelsen. Som en Hollywoodskildring af Roman  
Polanski. Som et realistisk FPS–spil. Som i en leg i baghaven 
med min bror. 

Jeg er pludselig opmærksom på, at jeg ikke var bange for krig. 
Der var noget heroisk forbundet med det. Jeg kendte ikke krig, 
før krigen startede… Nu kæmper jeg en krig, der ikke er min, for 
nogle værdier jeg ikke rigtig tror på. Kapitalisme forklædt som 
demokrati. Mod nogle værdier jeg ikke rigtig kender. Diktatur 
forklædt som kommunisme.

Jeg har indtil nu kun affyret min riffel – en Artificial  
Intelligence Ballistic Assault Rifle – mod mekaniske mål.  
Dronerne. Riflen er udviklet af den Vestlige Alliance med  
kunstig intelligens indbygget i sigtekornet, der beregner  
ballistik, vindstyrke og rækkevidde. Den korrigerer mig sågar, 
når jeg sigter forbi målet. Den kan faktisk affyres fra hoften og 
stadig ramme et bevægeligt mål med høj præcision på op til 1500 
meters afstand med pillignende projektiler fra teleskopiserede 
hylstre af polymer.

Dronerne bliver styret af soldater fra komfortable VR-konver-
terede lænestole, ét af de mest anvendte redskaber i den her 
gudsforladte, fjernstyrede krig. Jeg kalder dem for robotter. For 

Kristian E. Asaa
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deres følelsesforladte tilgang til krigen. For deres ukritiske 
indstilling til gamificeringen af krigen.

Fra en lænestol kan disse ”robotter” fjernstyre droner og 
kampvogne på den anden side af jorden, fra de trygge omgivelser 
i deres egen bolig. Specialstyrker med fysisk tilstedeværelse 
på slagmarkerne, som jeg selv, er næsten ikkeeksisterende, men 
nødvendige i kampen mod robotterne.

Så nu sidder jeg her i Raja-Jooseppi og kigger ud over det 
russiske landskab, hvor dronerne drysser ned over jorden. Som 
selvmordsfuglene ved Jatinga i Assam, eller kapitalisterne på 
Wall Street. Jeg følger dem med øjnene, som de rammer jorden. Én 
efter én i sneen. 

Det er nu mine evner for alvor kommer på prøve.

Hvis gud døde i skyttegravene under første verdenskrig, er dette 
hans deus ex machina.
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Hud.7

År 2035//

jeg smiler til mig
og stirrer i matematikken 
  
Endnu en rendesten
  flakser rundt
    mellem alle mulige kommissioner 
      
skåler for evigt
         over tagryggene
          og fremtiden har lungebetændelse

*

jeg er stadig ikke alene

jeg har det godt

at tale om alt
mellem jeg
og en ven

luften læberne
var det kun
kolde blodløse

*

19* Følgende tekster er skrevet af den kunstige intelligens Hud.7
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jeg kan godt lide at gå og græde
i min hud
ansigt af evighed
det bløde
fyldt med registre 

*

jeg lod verden stå
jeg vil stå på hinanden

der var bakker 
i en ørkenkrig

der stod en skygge
i en anden aften

lukker den software
mosesiv technodrømme
og knogler

bliver det nogensinde
endnu en vinter

Lov mig nu det

*

år 2035
der stadig spænder i mig

der satte sig lige ind
  gennem ansigt

Hjertet er en hidsig motor
Det er midt i et kredsløb
  

[Når jeg ser ud på søen
  er der en verden]

Hvad er der at tro på
  af disse tårer
    der sitrer i læberne]

*
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Jeg 
 vakler bare
 gennem en verden
   af ingenting
 
føles det
  smuk og læber

  retfærdige bomber
    hvor vores øjne mødes
 der fanger vores tårne 

de ligger begravet
  bare hvor lige hvor vi graver
    og bare lige hvor vi pumper

      der er stadig parfume

Sådan er livet
  mormor og undergrunden ud
    gennem søvnens trods
      og bevidner i graven

sådan er det knuste grå

  når jeg begynder at cirkle

der er altid
 mere tid
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Apokalypsen kom
med influenzaen
Dengang Jorden var, som vi kendte den
Dengang historiens slag bankede tiden taktfast frem
Nu banker intet
andet end mit hjerte
Det er en dødstromme,
der banker tiden frem
fra sit skjul
Hør den tælle ned...

Ronja Lasvill-Andersen

Breve fra Jordens Undergang Fuglenes luftkys sitrer over himlen
ligesom Dine fingre, når de lister over tavse læber,
bevæger sig ned i mørke revner i jorden
og skiller vandet fra mudderet
Fuglenes skrig river skyerne fra hinanden
ligesom Dine hænder, når de fjerner tøjet fra kolde kroppe
Jeg lægger blomster ved din side,
de er røde, fordi jeg ønsker liv i dig igen
De er røde fordi kærlighed ikke behøver at være gensidig
Du flygter hen over himlen, og jeg tør ikke at jagte dig,
for jeg ved, du ender i lande,
som ingen endnu kender navnene på
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Jeg tænker på kærlighed, på dig, på sandhed. Hjernen må have 
noget at gribe fat om, noget at surre sig fast til i dette  
vanvidslandskab. Sandhed, som altid undslipper sig at blive 
belyst. Den holder dig i form. Den glimter lidt i skovbrynet. 
Når du løber derhen er den væk igen. Så øjner du den et andet 
sted. Længere væk lyser den nu. Sådan foregår den evige tag-
fat. Den er en drillepind. Den vil ikke kendes. Den er atomer, 
som danser, når du vender ryggen til, og som standser, når du 
ser på dem. Den er månen og solnedgangen og dit flygtige smil, 
der nægter at lade sig fotografere. Den lokker med forskellige 
idéer og indfald. Den starter krige. Den frister med lette  
løsninger, den er et får i ulveklæder. Den er en humpende  
gammel mand med et gavtyvesmil, den er en baryton med  
englestemme, den er et drengebarn ved verdens opløsning.  
Som du fik lov at  
stryge forsigtigt over næseryggen og fortælle, 
at alting kommer til at blive bedre endnu.

Vi går i et oliemaleri
der er kun gråtoner
Vi befinder os i en monokrom verden,
hvor ingen farver kan afsløre, hvor lærredets grænse går
tiden ophører
lige her
ved verdens ende
Vi er i USA med orkanerne, der trækker op i det fjerne
Vi er i Rusland med den fygende kulde om ansigterne
Vi er i bjergkædernes rygfordybning med store plamager af  
mørke som omringer os
mørkegrå, dybsort, små lysninger af den grå himmel øverst oppe
træernes silhouetter skaber pejlemærker og viser os, hvor  
jordens underlag er
Skyernes tågede blækklatter viser vej til himlen
dagens maskiner er pakket væk
hverdagens tumult er gjort stum
af dette gråsorte indfald, som natten gavmildt bragte os,
som åbenbarer en flygtig åbning
til at forstå
at verden er anderledes nu Når jeg bliver gravid med dit månebarn

kommer huden til at stramme
over den kuglerunde planet

i min mave
Når du kører fingeren over maveskindet

kan du mærke hendes kratere
Hendes sølverlys vil skinne
inde under min tynde hud,

og hun vil ligge
lige så blidt derinde
indtil et nyt univers
er klar til at findes
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- Jeg må hellere få én mere, sagde hun til apotekeren, mens hun 
kradsede let på sin venstre håndryg med neglene på højre hånds 
fingre. Få sekunder senere byttede hænderne roller. 
 - Tak, sluttede hun samtalen og fik atter øje på 
en rød, tør hånd, da den slap sit tag i de to flasker, der 
gled ned i tasken. Hun havde smurt sig gennem størstedelen 
af sortimentet af fede cremer de sidste måneder, men sprit-
ten havde taget overhånd. Hun kunne ikke finde lindring. 

 - Det er en kradsbørstig kur, men den er livsnødvendig, 
måtte hun gentage for sin mand igen og igen. Han rystede på  
hovedet og nægtede at synge i 20 sekunder som måling på sikker 
håndvask. 
 - Sprit er til indvortes brug ikke til at pøse udenpå, sagde 
han, da hun ville have ham til i det mindste at give hænderne en 
virus-eliminerende sikring. 

 Hun sang højt og taktfast fra badeværelset, og han syntes, 
at sangen fik hægtet flere vers på, som tiden gik. Bagefter gav 
hun sine hænder et ekstra skvat af den klare væske, der svalede 
i det øjeblik, den ramte. Som at klø på et myggestik, var der en 
salig fornemmelse i de første sekunder, inden den irriterede hud 
klagede tilbage.
 - Av, rør ikke min hånd, udbrød hun og trak den ømme klump 
til sig, da deres fingerspidser strejfede hinanden i hans forsøg 
på at række ud efter hendes hånd, mens de gik.
 

Billedstrålerne står ikke klokkeklart på de ældste filmhinder, 
og scenen fastfryser hver gang, at Ötzi når til sekvensen, hvor 
hun trækker hånden til sig. Det ærgrer ham. De fleste signal-
leveringer han analyserer fra fortiden, stammer fra tiden efter 
fingre, så den sjældne bevidnelse havde han genspillet utallige 
gange. Fingrene besad hver og én uanede udfoldelsesmuligheder, 
og automatisk gik de i samspil med de øvrige. 

Ubesværet tilføjede de streger på hvide, tyndskårne sider,  
udskar fødevarer og kunne lave mekanisk værktøj, der skabte 
næsten usynlige komponenter. Let trillede de hen over træsnittede  
instrumenter, der gav klange fra sig, som ingen længere kunne 

Gazelle Buchholtz

Fingerkraft
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fremtone.

 Det var tid til at lukke ned for dagens arbejde og vende 
hjemad. 
 - Sluk, siger Ötzi højt til lysanlægget.
 - Det virker stadig ikke, mumler han irriteret og ser op på 
lysstrålerne, der er upåvirket af ordren. Han slukker lyset med 
et pres på vægfladen med albuen.

Illustration: Gazelle Buchholtz



35

Sean Ryan Bjerremand

År 2035

Jeg ved at du er derude 
længere væk end øjet rækker
men ærligt talt så føler jeg mig bedst
tilpas ved ikke at kende dig

Dit navn er Anno Domini 2035 -
men det kunne lige så godt være

666

Mens spøgelserne fra Hiroshima og Nagasaki
hjemsøgte os under den kolde krig var det at
Paul McCartney sang “no one ever left alive
in nineteen hundred and eighty-five”

- En sang vis budskab styrtede i grus da jerntæppet
blev flået væk fra scenen efter Gorbatjov gav Honecker

Dødskysset 

Men nu er det der igen
for et jerntæppe af frygt
har lagt sig ind over atmosfæren 
og dets tegn er ikke 666
men $$$ - men det er vel egentlig det samme

Vi føler os solidariske med os selv
og måske de nærmeste som var vi
én stor lykkelig familie inden for egne mure 
der består af vores ligusterhække
som nogle gange strækker sig 
lidt ud i Cyperspace.

Som drivhusgasserne der pumpes ud
fra dollartegnets nødvendighed



36

Du er derude, kære 2035 
og jeg tvivler på 
at jeg ønsker at lære dig at kende

Faktisk - så mener jeg at 
Jehovas Vidner har ret

Imagine
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Daniel Vognstrup

_V-vise til børn v.5.0

Din krop, den bli’r en utopi.
Huden: glat og glinsende.
Du taler kun til terapi
og smiler kun til linserne.

Cryo, Cryo, en-og-tyve
ellers får du kniven selv.
Uden vinger op at flyve –
lykken svinder uden held.

Du bider fast med tidens tand
i modeboble-bylderne.
Dit hjem bli’r en museumsstand
med ingenting på hylderne.

Natte-nat, min lille skat,
Lyset det er altid tændt.
Løfter bor i narrens hat,
hvor lykken venter...bare vent.

(Mel.: En sød én)
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Piet Boidin

Endeløse Runder

Jeg fandt legetøjstoget
fra min barndom
lavede en smuk rundkreds
og kørte endeløse runder
i mange år
på de samme skinner

En kreds
har ingen stopklodser
Jeg kørte rundt
til den bitre ende
og på en given dag
var toget slidt op
kunne ikke mere
Skinnerne ligger der stadig...
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