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Uvidenhed: Stein og Snedronningen 
- uvidenhed og idioti i de højere luftlag 

Af Vincent F. Hendricks 
 
Da Stein Bagger i 2008 blev taget med fingrene i kagedåsen, var der kø ved håndvasken blandt fremtrædende danske 
forretningsmænd og investorer for at vaske hænder.  

Ingen vidste egentlig, hvem Stein Bagger var, men eftersom alle gerne ville associeres med ham inden krakket, forblev 
alle interessenter uvidende om, hvem han præcis var, for det var alle andre. Dette rædselsfulde fænomen kalder man 
med et fint ord for pluralistisk ignorance, et udbredt fænomen i hverdagen, der er et meget studeret fænomen helt fra 
socialpsykologien til spilteorien og den teoretiske økonomi: Alle forbliver uvidende, præcist fordi alle andre er det.  

I Bagger-sagen blev det ikke bedre af, at lige efter nyheden om IT-Factory's forlis og Baggers forsvindingsnummer var 
en undskyldning brugt af såvel bestyrelsesformanden, bankerne og også underholdnings-branchen, at Bagger virkede 
så intelligent, overbevisende og karismatisk, så man ikke kunne lade være med at tro ham.  

Nuvel, selv hvis det var tilfældet, at Bagger var alt dette og mere til, så er det vel næppe et argument for selv at være 
idiot, bare fordi alle andre i denne forbindelse er det.  
  
Forbrug og lykke  

Og nu vi er ved idioti og luksusfeber, foretog økonomen Robert Frank i bogen Luxury Fever: Money and Happiness in 
an Era of Excess (2000) undersøgelser, som viste, at statussøgende, der køber cigarer til 500 kr. pr. stk., ure til 
500.000+, samt smykker til 15.000.000 i et kapløb om iøjnefaldende forbrug, efterlades uden større lykke end andre, 
men blot lidt mindre velbjergede.  
Tanken ledes hen på jetset-erhvervskvinden med navneforbudet, med omgangskredsen bestående af rappere, royale 
og andet rampelys fra raritetskabinettet, og med det rammende tilnavn 'Snedronningen'. Efter at være blevet tiltalt for 
at være aftager af et større parti kokain, omkring 170 gram, indkøbt hos en af storbyens notoriske pushere, som hun 
også angiveligt havde et forhold til, mens hun samtidig var gift og havde to børn og residens i Nordsjælland, endte det 
hele forleden med 20.000 kr. i bøde eller 14 dages hæfte for besiddelse af seks gram 'sne'.  

Den ubetydelige bøde bliver hun næppe mindre velbjerget af, men lykken er det blevet så som så med, som hun selv 
udtalte inden proceduren:  

»Det sidste år har været et helvede. Det har været rædselsfuldt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få etableret en ny 
tilværelse igen og forsørge mine børn«.  

Man ender, som man har forstand, hvilket HC Andersen med rammende ord kundgør præcis i eventyret 
Snedronningen:  

»Midt derinde i den tomme, uendelige snesal var der en frossen sø; den var revnet i tusinde stykker, men hvert stykke 
var så akkurat ligt det andet, at det var et helt kunststykke, og midt på den sad snedronningen, når hun var hjemme, og 
så sagde hun, at hun sad i forstandens spejl, og at det var det eneste og bedste i denne verden«.  

Så passer det hele pænt sammen fra uvidenhed til idioti.  
  
Vincent F. Hendricks er Dr. phil., ph.d., professor i formel filosofi, Københavns Universitet  
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet 
 
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig 
aftale med Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i 
informationsgenfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende. 
 
  
 
Videreformidling 
 
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse 
i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al 
anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia. 
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