
Nu om dage er det næsten kun børn og teenagere, der en gang imellem får 

lov til at lave ingenting. Alle vi såkaldte voksne mennesker har travlt med at 

rende fra Herodes til Pilatus. Og ifølge ham der Brian, som endte sine dage 

på korset, til ingen verdens nytte. Lige inden sin udløbsdato brød han endda 

ud i sang om, hvordan vi alle sammen kommer fra ingenting og efter et kort 

intermezzo vender tilbage til selvsamme intethed. Så vi kan lige så godt se på 

den lyse side af tilværelsen, når nu vi ikke taber noget som helst på vejen fra 

det ene til det andet. En ringe trøst måske, men muligvis også en befriende 

indsigt i værdien af at lave ingenting her i mellemtiden. Og ellers er der hjælp 

at hente i marts måneds Tænkepause. Ifølge antropolog Martin Demant 

Frederiksen kan det nemlig være en god investering at lave ingenting, 

helt indtil den tykke dame stemmer i til den store afslutningskoncert. 

Dagdrømmere har ofte større kognitive evner. De bedste ideer kommer 

til os under bruseren, i sengen, eller når et æble falder ned i pæren på os. 

Alligevel er det nærmest en besættelse for danske forældre, at vores børn 

skal gå til noget, bare et eller andet. Som om nogle stunders lediggang er 

farligt og kan ødelægge hele deres fremtid. I stedet bør vi voksne lære lidt 

af disse hjemmeboende dovendyr og lade både dem og os lave noget mere 

ingenting.  

”Personligt har jeg altid været dårlig til at lave ingenting, men 

jeg prøver at blive bedre. Min interesse for emnet startede 

som en undren over, hvad der sker, når der ingenting sker. Det 

viste sig at være en hel del. For nogle mennesker er ingenting 

forbundet med dovenskab, frygt og meningsløshed, mens 

det for andre er forbundet med frihed og ro, og det er det 

spændingsfelt, jeg har været interesseret i.”

– Martin Demant Frederiksen
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