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Titel: Jordbær 
Forfatter: Kim Linnet 
 

Vi står i haven og graver ud til et lille bed med jordbær. Ved næste 
spadestik kommer en todelt regnorm til syne. Hun siger det er synd 
for den. Jeg siger der er så meget det er synd for.  
 
Det er synd for dem som har valgt at analysere en Rasmus Seebach 5 

tekst til danskeksamen. Det er synd for dem som har været medlem 
af socialdemokratiet siden dengang det var et venstreorienteret parti 
og nu må se sig selv være medlemmer af højrefløjen. Det synd for 
dem som kommer for sent til første date og synd for dem som 
kommer for tidligt på anden date. Det er synd for dem som har 10 

mistet nogen, og synd for dem som får kræft  
og stomi  
og grøn stær  
og gigt  
og tinnitus  15 

og Parkinson  
og demens  
og stress  
og angst  
og dobbelt lårbensbrud  20 

og halskrave.  
Og synd for dem som har lavet mad,  
når folk putter ketchup på uden at smage først. 
 
Så stopper hun med at grave.  25 

Hun siger jeg ikke kan bruge samme slags synd om kræft og ketchup. 
Jeg spørger om jeg skal graduere mine tillægsord. Om det er træls at 
få kræft, men ærgerligt at spise ketchup? Hun siger det ikke er træls 
at få kræft. Jeg siger at det tror jeg nu nok det er. Hun siger at det er 
mere end det. Jeg spørger om det er nederen? Hun siger nej. Jeg 30 

spørger om det er frustrerende. Hun siger nej. Jeg spørger om det er 

utilgiveligt. Hun holder en pause. Så siger hun det er uretfærdigt. Det 
er uretfærdigt at få kræft. Jeg giver hende ret.  
Og siger at det også er uretfærdigt at blive slået hjem i Ludo.  
 35 

Det er uretfærdigt at den nye kinesiske middelklasse ikke kan få lov 
til at forbruge, flyve og køre i biler ligesom os uden at smadre 
planeten.  
Det er også uretfærdigt at uldtøj krymper i en tørretumbler.  
Det er uretfærdigt at nogen kan ændre på en algoritme og så er der 40 

folk som bliver præsidenter og butikker der må lukke.  
Det er også uretfærdigt nogen kan danse,  
uden at andre griner. 
 
Hun stopper op.  45 

Siger jeg har gjort det igen. Hun siger der ikke er tale om samme 
slags uretfærdighed i forhold til at få kræft og så en manglende evne 
til at danse. Hun siger at de ting jeg siger ikke virker helt 
gennemtænkt.  
Jeg siger at der er mange ting som ikke er helt gennemtænkte.  50 

 
Som for eksempel er afgiften på el-biler eller inklusionen af en iPad 
på Københavnske bycykler ikke helt gennemtænkt.  
Diskussionerne i vestjyske forsamlingshuse om ulve er ikke 
gennemtænkt.  55 

Diskussionen om sammenhængen mellem salgspriser og 
havvindmøller er ikke gennemtænkt.  
Diskussionen om selvtægtskystsikring er ikke gennemtænkt.  
Diskussionen om fiskekvoter er ikke gennemtænkt, for alt handler 
bare om at naturens velbefindende ikke stal stå i vejen for den 60 

enkeltes lykke.  
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Hun stopper op.  
Så siger hun at jeg faktisk virker fornuftig. At de ting jeg siger for en 
gangs skyld hænger sammen.  65 

 
Så siger jeg at der er så meget der hænger sammen.  
På nær regnormen.  
Den hænger ikke sammen mere, men der er jo nok en sammenhæng 
med hendes måde at bruge en spade på, som ikke er så 70 

gennemtænkt, og det er ikke for at være uretfærdig, men jeg synes 
det er synd for regnormen.  
 
Hun stopper op.  
Kigger på min næse.  75 

Og siger at hun har besluttet sig for at plante noget andet end 
jordbær i bedet. 
 


