Hr. O
Af Henrik Valeur, 1996
Hr. O har en aktiepost i firmaet A/S. Han er aldrig mødt op til generalforsamling. Det
ville ærlig talt også være spild af tid, for det er ikke et forum hvor O med sin, trods alt,
beskedne stak B-aktier ville blive hørt. Sådan set har han heller ikke noget at sige, for
ligesom ingen i A/S kender personen O, er hans eget kendskab til selskabet og dets
aktiviteter ganske perifert. Og han har intet ønske om at udvide det. Hans engagement i
A/S varetages af investeringsafdelingen i hans bank. Det er midlertidigt og baseret på en
simpel forventning om profit. Men det er en forventning han deler med tusinder af andre
anonyme investorer og som derfor, og på trods af de aldrig har udvekslet et ord med
hinanden, er blevet et krav, der påvirker samtlige beslutninger i A/S. Beslutninger der
vedrører en serie af uensartede entrepriser rundt om i verden, der igen påvirker
forskellige sider af dagligdagen for beboerne og til tider afgørende politiske
begivenheder, i disse områder.
Det er interessant, at O uden at ville det og uden nogensinde at ville erfare dets
konsekvenser, faktisk øver en betydelig og vidt spredt indflydelse i verden. Og selvom
O’s egen tilværelse er mere sensitiv overfor fremmede forhold end han aner, skyldes
dette ikke hans relationer med A/S, der for ham er aldeles uforpligtende.
A/S er en samling tråde i et globalt væv af interesser, afhængige af faktorer som firmaet
i et vist omfang kan påvirke, men ikke kontrollere. I bogholderiet hos A/S sidder NN.
NN og O er en slags usynlige rivaler. Det skyldes, at de begge har et intimt forhold til
O’s kone. Hun får dette arrangement til at fungere, fordi hun ikke lader dem dele en
person, men giver dem hver sin. På samme måde som hun er en for sin psykolog og en
anden for sin bedste veninde. Og det forhold, at disse forskellige personer er integrerede
i hende forårsager ingen åbenlys konflikt. Hun har ikke haft grund til at fortælle O om
NN, ligeså lidt som hun har haft grund til at informere NN om, at det var hendes mand,
der optrådte i den sekvens om sundhed i nyhedsudsendelsen forleden, der radikalt har
ændret NN’s kostvaner. Så uden at vide det, er den person der for øjeblikket bestemmer
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NN’s ernæring også hans rival, hvis opsparing han administrerer.
This article may be copied or reprinted for noncommercial purposes as long as proper
citation standards are observed (author, title, date).
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