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I skrivende stund ånder alt fred og idyl i det lille (faktisk ikke så lille, hvis man sammenligner med andre
tilsvarende af slagsen) elektroniske samfund, der kalder sig Eksperten.dk. Ingen er specielt sure på andre,
på coadmin eller på ekspertens forskellige faciliteter.

Og her i april måned 2006 er det ikke helt rigtigt, idet vi vel er midt i et større slagsmål. Den slags har vi
set før og et skal nok falde til ro igen. Man får lysttil at give et råd med på vejen:

"Husk, hvis du laver en ny profil for at få en ny chanche, så er du nødt til at opfører dig på en anden
måde end sidst, hvis det skal gå anderledes, lige gyldigt hvor skylden så en ligger"

Det må derfor være passende (eller også er det totalt upassende og ikke så lidt plat, men hvem bekymre
sig vel om det), at en af ekspertens ufattelige kloge, litterære, elitære og alvidende kloge-åge udtaler sig
lidt lært og lækkert om det store spørgsmål her i livet, nemlig "hvordan er det nu med livet på
Eksperten.dk"

Jo ser du (og her overvejer jeg så at begynde at ryge pibe, så jeg kan dreje den over i den anden mundvig
mens jeg kikker over brillerne). Livet på eksperten.dk minder faktisk en hel del om liver. Det rigtige fysiske
liv altså. Og der ligger helt sikkert en antropologisk, dybdepsykologisk afhandling gemt i emnet (men du
må nøjes med mine analfabetiske, lommefilosofiske betragtninger i stedet for. Tag den!!).

Som jeg startede med at skrive er der fred lige nu, men sådan har det ikke altid været, og sådan vil det
helt sikkert ikke vedblive med at være. Men det vil blive sådan igen, hvis du bare venter længe nok. Det
sker normalt sådan nogenlunde sådan:

En dygtig bruger, der har været meget aktiv på eksperten i et lille årstid (give or take et par måneder eller
ti) begynder pludselig at føle, at han (jeg skriver helt bevist han, da jeg aldrig har opserveret denne
adfærd hos kvindelige brugere) nu faktisk bør have noget mere indflydelse på hvordan tingene bør og skal
køres på eksperten. Han føler at han bør gribe ind over for ethvert brud på reglerne (som han ser dem,
eller mener at de bør være), overfor enhver uretfærdig pointtildeling (igen som han opfatter den) og især
over for brugere, der ikke lukker deres spørgsmål med det samme de har fået et brugbare (igen som han
opfatter det) svar.

Og så kører tingene. Beskyldninger begynder at fyge hen over skærmen. Karmatildelingerne bliver
pludselig interessant læsning, hvilket igen fører til flere beskyldninger og anmeldelser til coadmin.
Langsomt men sikkert begynder andre brugere at samles i to grupper og det hele kulminere med at et par
brugere meddeler, at de nu har fået nok og afmelder deres brugerprofil. Der er næsten hver gang en eller
to at de "gamle" brugere falder fra på den konto. 
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Enten mens råberiget er i gang eller lige efter udvandringen startes så alternativer til eksperten op. Nogle
gange er det tale om sites, der er lavet som en tilføjelse til eksperten. De gamle brugere vil nikke
genkendende til sites som "Faces of the Experts" (www.fotx.dk) og i øjeblikket eksistere sites som ebruger
(www.ebruger.dk) og Uniteit (www.uniteit.dk ) der er under udvikling lige nu. På trods at stor entusiasme
og meget arbejde fra persongruppen omkring dem, bliver disse sites desværre sjældent til ret meget. Selv
sites, der er tænkt som en tilføjelse til eksperten, synes kun at have et par års levetid før de dør.

Hvis du nu er relativt ny bruger, og ikke har oplevet denne udvikling før, er det jo naturligt at du bliver lidt
bekymret. Er eksperten ved at lukke? Er eksperten ikke så godt et sted som man ellers siger? Hvad sker
der, er alle de gamle på vej væk.

Du kan være ganske rolig. Dette sker med jævne mellemrum, jeg har selv oplevet det 6 til 7 gange, og jeg
forventer at komme til at opleve det talrige gange endnu. Jeg opfatter det hverken særligt negativt eller
positivt for den sags skyld, kun som et helt naturligt fænomen som jeg ikke kan forklare (selvom jeg ellers
er nærmest skræmmende klog og fik jeg sagt beskeden).

Nu er tiden så kommet til at jeg afsløre min utrolige dybde og indsigt, og kommer med mine geniale (i alt
deres enkelthed naturligvis, som alle genialiteter jo er) livsregler (man fornemmer en religions spæde start
her)

1.    Lad nu være med at tage Eksperten for alvorligt. Det er bare sjov og ballade, forhåbentlig med det
formål at blive en smule klogere og hjælpe nogle mennesker under vejs. Det er ok at være seriøs, men
ikke værd at miste nattesøvn over.

2.    Lad nu være med at tage point alvorligt. Det er en sjov leg men heller ikke mere. Jeg kommentere af
princip aldrig en afvisning eller en accept af et svar jeg har givet. Min filosofi er den, at jeg får lige så
mange point jeg ikke helt er berettiget til, som jeg mister point jeg måske burde have fået, I længden går
det nok lige op.

3.    Lad nu være med at tage karma for alvorligt. I en større gruppe af mennesker er det naturligt, at der
er nogle af dem man ikke kan sammen med. Jeg har da karma hvor jeg bliver kaldt for "småsvindler" og
pointliderlig. Det er ikke sådan jeg ser mig selv, men det er da helt fair, at andre gør det. Det er tilladt
både at være uenig og tage fejl og karma gør ikke ondt.

4.    Lad nu være med at deltage i diskussioner og mudderkastning. Du vil ikke kunne bidrage med noget
positivt alligevel og kun rode dig selv ind i noget der ingen vegne fører.

5.    Intet er mere åndssvagt end at skændes elektronisk. Hvis en spørger eller anden bruger giver dig en
beskidt kommentar på noget du har skrevet, så ignorer det totalt og deltag ikke mere i spørgsmålet. Så
kan du lade idioten side og råbe efter dig mens du er videre i dit liv.

6.    Sig gerne undskyld. Ingen er fejlfri (ikke engang mig) og det skader ikke at sige undskyld hvis man har
misforstået et eller andet, eller i skyndingen ikke lige fået læst spørgsmålet ordentligt.

7.    Giv point tilbage uden tøven. Hvis spørgeren eller en bruger der har deltaget i spørgsmålet udtrykker
misnøje med fordelingen eller tildelingen af point, så giv point tilbage eller giv en portion til den utilfredse.
Der er ingen grund til at fedte med dem, der skal nok komme flere hvis du er her længe nok.

8.    Vær aktiv med at svare på spørgsmål. Det er her du bør ligge din energi og ikke i diskussioner der
alligevel intet fører til. Jeg svare alle de steder jeg føler jeg har noget at bidrage med, også hvis jeg synes
jeg har informationer der ligger lidt uden for det der spørges om (alt med måde selvfølgelig) og når man
gør sådan er det naturligt, at en del svar afvises. Det er helt fair, og jeg kommentere aldrig en afvisning,
fair eller ej.

9.    Giv kun positiv karma. Dette kan diskuteres og det underminere jo lidt hele formålet med karma. Min
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holdning er den, at jeg kun beskæftiger mig med mennesker jeg kan forholde mig positivt til, de andre
ignorere jeg totalt. Hvis alle gjorde sådan ville idioterne ikke få karmatildelinger overhoved.

10.    Behandel andre som du selv ønsker at blive behandlet. Hav stor tålmodighed, det kan jo være at
spørgeren er begynder. Accepter at andre ser anderledes på ting end dig, uden at de nødvendigvis er
idioter. Og frem for alt tag nu ikke tingene for alvorligt, mindst af alt denne artikel.

Kommentar af osaka_san d. 16. Dec 2004 | 1

Ganske interessant læsning af flere årsager, dog ikke en revolutionerende betragtning som sådan.... En
ting jeg undres over er pkt. 9. "Hvis alle gjorde sådan ville idioterne ikke få karmatildelinger overhoved."
Spørgsmålet er så i et system som Eksperten hvordan du skeldner nye brugere fra de såkaldte "idioter".
Hvis man kun kan optjene positiv "rangering" vil en ny bruger altid blive kvalificeret på samme niveau som
skarnsungerne, og omvendt, hvilket reelt vil betyde at enten bliver nye brugere ignoreret, eller
skarnsungerne bare nøjes med at have status som uvidende ny bruger og dermed kan fortsætte deres
hærgen. Så har man sagt a til et karma system, må man umiddelbart også sige b.

Kommentar af hojben d. 12. Dec 2004 | 2

Hvis alle dog bare kunne være en snært som dig! God artikel som igen var gratis :)

Kommentar af snowball d. 13. Dec 2004 | 3

Fint skrevet. Læs den dog evt. lige igennem én gang til for at fjerne de sidste par små fejl. Mht. indholdet,
så er jeg enig i det meste af det :)

Kommentar af leif d. 13. Dec 2004 | 4

Kan man lade være med at smile efter en så dejlig og korrekt lille fortælling ! 100% enig !

Kommentar af olebole d. 15. Dec 2004 | 5

Det kan nok ikke undre ret mange, at jeg er uenig i substansen. I min optik er det en pligt at opponere,
hvis ens omgivelser ikke opfører sig ordentligt. Det koster ikke meget, 'at tænke positivt og undlade at
tage tingene alvorligt' - og discount er ganske vist oppe i tiden - men det rykker heller ikke virkeligheden
en kvart tomme. Hvis alle de, der har kæmpet for, vi har det samfund, vi har, ikke havde kæmpet (med
ord og våben), havde der ikke engang været et Eksperten at diskutere på/i/om. Havde der tilsvarende ikke
været alle de diskutioner, der i tidens løb har været på Eksperten, havde der heller ingen
meningsdannelse været. Der ville have manglet en fælles referenceramme, som den alle
meningsudvekslingerne har skabt. Det ville ganske rigtig være fredelig og roligt ... men det ville også være
uvedkommende og renset for engagement - og så får tingene hurtig en tendens mod overfladiskhed og
middelmådighed. Livet er for kort til overfladiskhed og middelmådighed ... just my two bits  :) /OleBole

Kommentar af pnd d. 18. Oct 2005 | 6

herlig læsning :-)

Kommentar af ahave d. 17. Dec 2004 | 7

God, underholdende og vedkommende artikel, den burde faktisk være en del af ekspertens FAQ. Respekt
for denne artikel og ikke mindst din deltagelse på eksperten.
/ahave

Kommentar af pacroon (nedlagt brugerprofil) d. 14. Dec 2004 | 8



Jeg er helt enig - e-communities i det små afspejler i stor stil den virkelig verdens tilværelse.

Kommentar af nikolajdu d. 12. Dec 2004 | 9

grundessensen i artiklen her er hetl i orden omend der er et par ting der kan diskuteres til udødelighed.
Anyway hed det ikke fotx.dk ;-)

Kommentar af steen_hansen d. 22. Dec 2004 | 10

Jeg kan kun tilslutte mig koblet, bufferzone. Selv tildeler jeg KUN "Meget god" og har aldrig uddelt en
dårlig. At der så er andre, der ikke har fået den gode karma, skyldes kun, at jeg ikke er nået til dem endnu.
Eller også har de måske ikke fortjent den? :o) Livet er andet end E, selvom den hjælp man får er guld
værd. Hjælp og bliv hjulpet i det omfang du magter, og lad være med at gøre stedet til en losseplads; jeg
er enig :) /steen_hansen

Kommentar af lassebm d. 17. Dec 2004 | 11

Noget af det bedre der er skrevet herinde !
God læsning.

Kommentar af ibtage d. 07. Jan 2005 | 12

Det er som jeg oplever E -
Det undre mig dog at artiklen er skrevet søndag, 2. januar 2005, kl. 21:48 og første kommentar er givet
den 12/12/04

Kommentar af jakoba d. 15. Dec 2004 | 13

totalt banal artikel.
Og grunden til at nogen ting efterhånden bliver kalt banale er jo at de er værd at gentage mange gange.

Kommentar af ysubhi d. 26. Aug 2005 | 14

Kommentar af resten d. 12. Dec 2004 | 15

Smukke ord Kim :)

Kommentar af mugs d. 12. Dec 2004 | 16

Artikel eller ej - Så giver forfatteren dog nogle holdninger til videre bearbejdning. Holdninger som jeg langt
hen ad vejen er enig i. Artiklen bør dog kontrolleres for stave- og grammatiske fejl.

Kommentar af kalp d. 22. Jan 2005 | 17

ibtage>> Den er nok blevet opdateret søndag, 2. januar 2005;)

Kommentar af the_email d. 12. Dec 2004 | 18

Den er da sø'. Kan godt lide en der endelig er ironisk. Selvom det altså ikkenikkenej er en artikel (buhuu) :-
)

Kommentar af muddi d. 14. Dec 2004 | 19



Synes det er fint beskrevet hvordan eksperten fungerer... Kun god karma til dig ;)

Kommentar af retaxes d. 12. Dec 2004 | 20

Jeg er enig på de fleste punkter, desuden må jeg beundre dig for at du tager dig tid at forfatte dette
indlæg, du er dybt engageret, bliv ved som hojben skriver.

Kommentar af kbonline d. 14. Dec 2004 | 21

Totalt uenig......or not? 1- DU har for meget tid ;-) 2- Ironi ER og bliver det der gør livet værd at leve - det
er måden at komunikere på, så det ikke bliver alt for kedeligt at leve.  Jeg har også manglet lidt
"spænding" hvis du forstår hvad jeg mener. Disse her (før i tiden) frygtelig emsige "KO-admins" lader sig
ikke længere provokere så let, som før i tiden. Politistaden er død :-( Men faktisk fungere forummet jo
efterhånden fint, og er en hjælp (i særdeleshed ovenstående forfatter) for vi andre hungrende IT nørder.
Keep up the good word - fin karma herfra ;-)

Kommentar af roenving d. 08. May 2005 | 22

Højt grinmorsomt !-)

-- glem det aldrig !o]

Kommentar af x-lars d. 13. Dec 2004 | 23

X-pertens ti bud! Profeten har talt *<;-D

Kommentar af skovenborg d. 13. Dec 2004 | 24

Den var da meget sjov :-) Er da også enig man ikke skal tage alt det point og karma-halløj alt for seriøst,
men jeg synes nu ikke ubetinget at det hele skal være sjov og ballade - en god ting ved eksperten ud fra
mit synspunkt er netop den tand ekstra seriøsitet frem for andre, så det hele ikke ender i kaos. Men ellers
nogle gode pointer.

Kommentar af themepark d. 14. May 2005 | 25

Man kan jo ikke være andet end enig i denne artikel...ingen diskussion eller mudderkastning om det *g*
Specielt punkt 10 er en af de store sandheder :D

Kommentar af michael-k d. 14. Dec 2004 | 26

Du må da rå kede dig ;)

Kommentar af espersen d. 12. Dec 2004 | 27

*G* - keep it up !

Kommentar af zyklone d. 27. Feb 2005 | 28

En malende beskrivelse som Gustav Wied sikkert vil sukke betagende over. Her er nemlig både en
Knagsted og en Tummlumsen samt alle de andre.

Kommentar af tiger_webdesign d. 15. May 2005 | 29

Sådan!



Kommentar af phatlasse (nedlagt brugerprofil) d. 13. Dec 2004 | 30

Kan ikke lade være med at side og smile efter at ha' læst denne artikel. Du har jo så evig ret :-)

Kommentar af tofferman d. 16. Dec 2004 | 31

Fin artikel som desværre nok ikke læses af dem som skaber problemerne. Har oplevet et par gange hvor
man er rendt ind i en selvbestaltet politimand med udpræget lavt selvværd, som bare skal have afløb for
et eller andet.

Det er lidt irriterende når man tror man har fundet den helt rigtige tråd hvor løsningen på ens problem
med databasen garanteret findes, og så handler det bare mest om hvem der gav for lidt point til hvem i
een eller anden anden kategori.

Det eneste der mangler i denne artikel er en opfordring til at komme ud på gaden og ordne det på den
gode gamle måde - mand til mand (og ingen knive for fanden!).

Kommentar af syvon d. 12. Dec 2004 | 32

Om ikke andet så kan det ikke siges/skrives bedre.

Kommentar af fredie89 d. 27. Feb 2005 | 33

Kommentar af rosco d. 11. Aug 2005 | 34

Meget underholdende!

Kommentar af lisa99 d. 24. Apr 2005 | 35

Kommentar af googolplex d. 23. Dec 2004 | 36

Jeg kan ikke finde på noget fornuftigt at skrive her :)

Kommentar af henrikgn d. 15. Dec 2004 | 37

HAHA, genial lille artikel... Måske reglerne bør erstatte (eller i hvert fald supplere) reglerne på eksperten?
Kan være det bare er mig, men tænkte meget på freehelp (eller lrd, som brugeren også har heddet) mens
jeg hyggede mig med læsningen... Men god og utroligt rammende artikel... //HenrikGN

Kommentar af doggy82 d. 16. Jan 2005 | 38

Du er genial. Tak.

Kommentar af dreamless d. 13. Dec 2004 | 39

God Artikel.

Kommentar af michaeltajo d. 17. Apr 2006 | 40

Enig, er selv gammelt medlem efterhånden...



Kommentar af serverservice d. 16. Aug 2005 | 41

Ville da ønske at alle tog det lige så roligt som dig bufferzone. Når man hører folk skriver "småsvindler"
kan det være svært at tage alvorligt *s

Kommentar af htmlkongen d. 13. Dec 2004 | 42

Den gad jeg dælme godt gi 5 point for :P Hæv prisen! :D /Htmlkongen

Kommentar af ptracy d. 22. Dec 2004 | 43

Jamen, det er jo den rene sandhed det her - og det gælder jo for de fleste forhold her i livet - med den
tilføjelse, at folk ofte "tænder" lidt mere af når de ikke er face to face, men kan "gemme" sig bag et "nick".
Man ser i øvrigt den samme udvikling i de fleste online forums...

Kommentar af dustie d. 20. Dec 2008 | 44

Kommentar af overchord d. 20. Dec 2004 | 45

Lol - saa blev det jul paa eksperten alligvel :-D

Kommentar af trer d. 14. Dec 2004 | 46

Godt gået!

Kommentar af anhansen d. 14. Dec 2004 | 47

Hvad sker der for dig... ;-) Ej. Dejligt at få at vide hvordan en af de "gamle" føler.
Jeg kan kun sige at jeg er 100,2% enig - og opfører man sig ordentligt er der meget hjælp at hente - selv
som forholdsvis erfaren bruger.
Der er altid én der ved mere end en selv.

Kommentar af wickedd d. 12. Dec 2004 | 48

Sjov historie, ingen artikel

Kommentar af kack d. 21. Dec 2004 | 49

Synes det er en god artikel! Og er enig i de ting du skriver!

Kommentar af over-load d. 13. Dec 2004 | 50

:o)

Kommentar af toksvig d. 13. Dec 2004 | 51

Skide god artikel, BZ... Men jeg tror du har for lang tid om aftenen.. ha ha..

Kommentar af ejvindh d. 13. Dec 2004 | 52

LOL. Meget god antropologisk "research" fra en erfaren bruger. Især sjov fordi de fleste af os vist ikke kan
undgå at føle os ramt en smule på vores selvhøjtidelighed...



Kommentar af el_barto (nedlagt brugerprofil) d. 13. Dec 2004 | 53

Enig i de 10 punkter :)

Kommentar af sorenbs d. 01. Mar 2005 | 54

Du har ret. Eksperten er stedet hvor engagerede mennesker kan diskutere og hjælpe hinanden mad alt
inden for sitets ramme. skændes kan man gøre så mange andre steder

Kommentar af freehelp d. 13. Dec 2004 | 55

Ganske underholdende, og er enig i meget af dette. Dog synes jeg ikke den høre hjemme under artikler.
Men godt initiativ Buffer

Kommentar af forevernewbie d. 23. Dec 2004 | 56

Selvom jeg ikke er helt enig i det hele, så rammer det meste plet. Alt i alt er den meget forfriskende :)

Kommentar af morteeart d. 15. Dec 2004 | 57

hohoho, mary xmas, and a happy new year 2 ya all. :P

Kommentar af superwulff d. 27. May 2005 | 58

jeg mangler ord!

Kommentar af boxer d. 14. May 2005 | 59

Manden har jo ret :o)

Kommentar af innercitydk d. 21. Feb 2006 | 60

Burde være placeret under info linket i menuen :)

Kommentar af -bartfreak d. 17. Nov 2006 | 61

Tak.
De 10 bud.!.. alle bør følge.!
Lav E være med dig..O)
>-bartfreak<

Kommentar af debila d. 04. Jan 2005 | 62

Den var bare go'

Kommentar af cookie_ll d. 19. Jan 2005 | 63

Genialt! Betryggende og trøstende læsning - og selvironi, når den er bedst ;o)!

Kommentar af djras d. 13. May 2005 | 64

Kommentar af huset d. 16. Apr 2006 | 65



huset2>
Hvem tager sig af din mening :D
Som altid spændende læsestof fra buffer!

Kommentar af tafkab d. 08. Jul 2005 | 66

Det kan ikke siges bedre - sublim artikel

Kommentar af per1291 d. 27. Aug 2005 | 67

Fin-fin artikel. - Men hvad gør en begynder for at få KARMA? - Per

Kommentar af ole-printz d. 29. Jan 2006 | 68

Som ny bruger af eksperten har jeg læst artiklen med et smil. eksperten er jo som resten af vores lille
andedam. "Læs verden"

Kommentar af syltetoej d. 31. Aug 2005 | 69

skod artikel n00b

Kommentar af dkshero d. 29. Apr 2006 | 70

virkelig god artikel

Kommentar af huset2 d. 07. Mar 2006 | 71

mega monster skod artikel

Kommentar af jann-jensen d. 02. Jun 2007 | 72

Rigtig god artikel. Kunne forhåbentlig få alle på Eksperten til at tænke sig om til daglig.

Kommentar af jhe-ting d. 09. Nov 2006 | 73

Alle tiders - du ville sikkert også blive en god piberyger (;oP)


