
Bloggen

Mandag kl 11.45/Henning4you wrote:

Dette her bliver mit sidste indlæg. Jeg er i skrivende stund løbet 
tør for væske, og har kun en halv pakke gajoler tilbage i 
skrivebordsskuffen. Dette er det 8.742. indlæg jeg har skrevet på 
bloggen til dags dato. Jeg ved at det kommer som et chok og en 
sorg for mange jer, at jeg stopper. Jeg sender en tak til min 
trofaste læserskare. Uden jer, havde alt dette været meningsløst.

Mandag kl 11.49/Henning4you wrote:

Jeg fandt en halv pakke chokoladekiks og en brikjuice i en taske, 
som jeg havde glemt. Det giver mig nok et par timer mere. Måske et 
døgn. Det er æblejuice.

Mandag kl 12.14/Henning4you wrote:

Jeg vil gerne tilføje en sidste bemærkning. Abort er mord. Det 
mener jeg. At nogen kan få sig selv til at dræbe et lille ufødt 
liv på den måde, kan jeg hverken støtte eller acceptere. Jeg 
beklager, hvis nogen finder dette synspunkt provokerende eller 
kvindenedgørende. Men det min holdning.

Mandag kl. 13.45/Henning4you wrote:

Ilten er ved at være brugt op. Jeg oplever en let svimmelhed, 
udslet omkring ansigt og kønsdele, udtørrede slimhænder og en 
varierende grad af muskelsmerter. 

Mandag kl 13.59/Henning4you wrote:

Jeg har 2 æsker stående i køleskabet. Den ene indeholder 10.000 
kr. i kontanter. De er til Hanne og Poul. Hvis nogen af mine 
læsere senere vil blive kontaktet af politiet, vil jeg gerne 



understrege, at pengene er tjent på lovlig vis. Den anden æske 
indeholder en række blodprøver. De kan videregives til forskning.

Mandag kl 14.25//Henning4you wrote:

Louise, hvis du læser dette: Jeg synes, du er en egoistisk 
kælling. Det har jeg altid haft lyst til at sige til dig. Det var 
ikke i orden hvad du gjorde, og jeg har aldrig tilgivet dig. Hvis 
der sker noget med mig, kan du bebrejde dig selv. 

Mandag kl. 14.28/Henning4you wrote:

Status på ilt: 4 procent. Jeg har bundet en tørresnor fast i 
loftet. Som plan b.

Mandag kl. 14.41/Henning4you wrote:

Jeg vil gerne knytte en kommentar til et af mine tidligere indlæg 
fra i år: Jeg vil gerne trække mine kommentarer tilbage omkring 
tv-programmet X-factor. Jeg kan i dag se, at jeg tog nogle ting 
personligt, som var en del af en højere sags tjeneste. Jeg 
beklager meget mine pinlige og usaglige kommentarer, særligt de 
som var rettet mod musikeren og mentoren Thomas Blachman. Min 
respekt for denne mand står uantastet tilbage efter oplevelsen, og 
jeg forstår nu, at de ting han sagde til mig i showet, i 
virkeligheden var et udtryk for respekt. Han respekterede mig med 
sin ærlighed. Denne mand er den mest intelligente person der 
nogensinde har været vist på dansk tv, og jeg mener, at han er det 
tætteste vi kommer på en moderne Messias.

Mandag kl 15.07/Henning4you wrote:

Udslet er forværret, særligt i ansigtet. Status på æblejuice: 
Intet tilbage. Status på chokoladekiks: 2 kiks tilbage. Jeg ved 
ikke, om jeg tør at spise dem uden væske. Jeg frygter, at de kun 
vil gøre tørsten værre.



Mandag kl. 15.33/Henning4you wrote:

Jeg har brugt de sidste kræfter på at rydde op. Af hensyn til dem, 
som finder mig. Jeg har redt sengen og sorteret min filmsamling. 
Jeg har lagt et lagen hen over bunken med vasketøj, som skjuler 
den nogenlunde. Jeg har også taget deodorant på. Mærket Axe black 
chill. 

Mandag kl. 15.40/Henning4you wrote:

Jeg vil gerne anmode mine læsere om at lade skæbnen gå sin gang. 
Iltprocenten er nu nede på 2 procent. Jeg takker for jeres støtte 
og kærlighed. Uden jer, ved jeg ikke, hvad jeg ville have gjort.

Mandag kl. 15.56/Henning4you wrote:

Jeg vil gerne kommentere et af mine nylige indlæg. Jeg skrev 
tidligere at de 10.000 kr. der ligger i en æske i mit køleskab, 
skulle gå til Hanne og Poul. Dette vil jeg gerne ændre. Med al 
respekt, har de lige købt ny bil, og jeg tror at pengene vil blive 
spildt på materialistiske genstande såsom tøj og elektronik. I 
stedet skal pengene gå til Thomas Blachman og hans musikalske 
projekt. Hvis de penge kan være med til at støtte hans mission for 
en bedre verden, vil jeg være meget stolt og glad.

Mandag kl. 16.02/Henning4you wrote:

Jeg har fået en sang på hjernen. Noget med anemoner. Jeg kan ikke 
huske titlen. Hvis nogen kan huske den, så send mig venligst en 
besked. Sms eller ring. Tlf: 24400426.

Mandag kl. 16.09/Henning4you wrote:

Jeg har nu spist de to sidste chokoladekiks. Det viser sig, at min 
vurdering var korrekt. Jeg føler en ubehagelig og klistrende 
tørhed i munden, og tørsten er forværret markant.   



Mandag kl. 16.31/Henning4you wrote:

Det kan ikke vare længe nu. Iltprocenten er nede på 1. Jeg har 
redt mit hår, og vil snart skifte tøj. Jeg fortryder at jeg 
aflyste min tid hos frisøren i fredags. Jeg har ikke andre ting 
jeg fortryder i mit liv. Jeg har haft mange store oplevelser, 
synes jeg. Turen til Bornholm. Udgivelsen af bloggen. Min 
medvirken i X-factor. Og mødt mange spændende og interessante 
mennesker. Særligt jer, mine læsere, har beriget mit liv på mange 
måder. Det vil jeg gerne takke jer for.

Mandag kl. 16.45/Henning4you wrote:

Dette bliver det sidste indlæg. Jeg har svært ved at trække 
vejret. Om lidt vil jeg slukke for computeren og lægge mig over i 
sengen.

Mandag kl. 17.01/Henning4you wrote:

Mine notesbøger ligger i en konvolut på skrivebordet. De er ordnet 
efter dato med farvekodning efter emne. Særligt blå og grøn kan 
have stor betydning for fremtiden. Jeg vil gerne bede rette 
vedkommende om at viderebringe dem til Thomas Blachman. 

Mandag kl. 18.56/Henning4you wrote:

Louise, hvis du læser dette: Jeg vil gerne frabede mig at du 
deltager i begravelsen.

Mandag kl. 19.43/Henning4you wrote:

Tak og godnat til alle derude. Livet er ikke altid nemt, men smukt 
på trods af de hårde tider. Det har været en fornøjelse. Jeg håber 
at mine læsere fortsat vil diskutere og fundere over de tanker jeg 
har sendt ud her på bloggen. Tak og godnat til jer alle. 


