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4 Facebook – fra kollegieværelse til børskandidat

Historien om Facebook – set indefra
Af Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør

Facebook er en af de hurtigst voksende virksomheder i verdenshistorien. 
Siden Mark Zuckerberg startede Facebook på sit kollegieværelse i 1994, er 
antallet af brugere på Facebook vokset fra 0 til over en kvart milliard. Og 
væksten ser ud til at fortsætte. Zuckerberg er selv blevet mange milliardær 
i dollars og bliver sandsynligvis endnu rigere, når Facebook bliver børs-
noteret i den nærmeste fremtid. Børsnoteringen har allerede år før den 
iværksættes skabt meget stor røre på aktiemarkedet. Men den slags har 
Zuckerberg ikke tid til at forholde sig til. For han interesserer sig stort set 
kun for konstant at udvikle Facebook.

Zuckerberg er indbegrebet af en nørd. Han taler hurtigt, han er sinds-
sygt godt begavet, tøffer rundt i badesandaler og t-shirts og ligner aller-
mest en glad dreng, der lige har været til skolefest. Men ligesom man ikke 
skal undervurdere Steve Jobs i rullekravesweater og løbesko, skal man ikke 
under vurdere  Mark Zuckerberg.  Med Facebooks popularitet er Zucker-
berg i virkeligheden en af verdens mest betydningsfulde mediepersonlig-
heder med mere magt end nogen anden medieboss.  Og selvom mange 
gang på gang snakker om “det næste efter Facebook” –  så er det meget 
svært at se, hvad eller hvem der reelt kan tage kampen op med Facebook 
og Mark Zuckerberg. Derfor er jeg overbevist om, at Facebook vil være 
dominerende i rigtig mange år fremover. Det kan vi lige så godt vænne 
os til. Og derfor er historien om Facebook vigtig.

Vil man forstå, hvordan Facebook er kommet fra kollegieværelse til en pro-
fitabel global koncern og børskandidat på ganske få år, er bogen her den 
ultimative kilde. Hvor filmen “The social network” gør et fremragende 
arbejde med at fortælle den underholdende historie om drama, intriger, 
magt og penge – stiller bogen her meget skarpere på de forretningsmæssige 
detaljer. Og den gør det ikke fra sidelinjen – men indefra. Det er insider-
historien, når den er bedst. 
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 Forord 5

Mark Zuckerberg har givet forfatteren David Kirkpatrick ubegrænset ad-
gang til alt og alle. Kirkpatrick har fået fuldstændigt frie hænder til at 
fortælle historien uden censur og uden indblanding. 

Derfor er vi glade for, at det er lykkedes os at overtale forfatteren til at 
lade os udgive ”The Facebook Effect” i Danmark. Bogen er allerede en 
international bestseller. Den er nu udgivet i mere end 30 lande og går sin 
sejrsgang på bestsellerlisterne. 

Rigtig god fornøjelse.

August 2011
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Indledning
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 Indledning 7

Facebookeffekten

Oscar Morales havde fået nok. Det var i begyndelsen af 2008, lige efter nytår,  
og han holdt ferie i sin hjemby Barranquilla i Colombia. Civilingeniøren 
med det milde gemyt og talent for computere tilbragte feriedagene med 
sin familie på de nærliggende, idylliske strande. Men selvom det var ferie, 
var hans tanker – ligesom resten af landets – dystre og optagede af en lille 
dreng ved navn Emmanuels lidelser.

Emmanuel var fire år gammel og søn af Clara Rojas, der havde  været 
holdt som gidsel i Colombias jungle i seks år. Hendes søn blev født, mens 
hun var tilbageholdt af guerillabevægelsen Colombias  Revolutionære 
 Væbnede Styrker, der er bedre kendt med sine spanske forbogstaver, 
FARC. FARC holdt i alt syvhundrede mennesker som gidsler, heriblandt 
den colombianske præsidentkandidat Ingrid Betancourt, der var blevet 
kidnappet sammen med Rojas under valgkampen i 2002.

Vemod og sympati for FARC-gidslernes situation gennemsyrede den-
gang det colombianske samfund, ligesom frygten for, hvad de magtfulde 
og morderiske revolutionære styrker kunne finde på næste gang for at  skabe 
kaos i landet. Emmanuels historie havde dog på det seneste tiltrukket sig 
usædvanlig megen opmærksomhed fra populærpressen. Hugo  Chavez, 
præsidenten for nabolandet Venezuela, havde over en periode forsøgt at 
forhandle med FARC om at løslade Betancourt og andre. Men pludseligt 
i slutningen af december meddelte guerillaen, at de ville overgive Rojas, 
hendes søn Emmanuel og et tredje gidsel til Chavez.1 Dette var en sjældent 
god nyhed i et land, der var udmattet efter årtiers kamp mod den volde-
lige guerillabevægelse. ”Folk længtes efter en gave, efter et mirakel,” siger 
den 32-årige Morales. ”Og Emmanuel var et symbol. Hele landet kunne 
fornemme håbet: ’Vi beder jer, sæt Emmanuel fri. Lad det være FARCs 
julegave til os.’”

Men da nytåret kom, var Emmanuel stadig ikke løsladt. I starten af 
januar gik Colombias præsident Alvaro Uribe på landsdækkende tv med 
den chokerende nyhed. Emmanuel var tilsyneladende slet ikke i FARCs 
varetægt! Det viste sig, at Emmanuel var blevet alvorligt syg nogen tid 
forinden, og at FARC havde fjernet ham fra hans mor, Clara, og overladt 
ham til en bondefamilie. Helt uventet var han nu i regeringens varetægt.

Nationen var stadig på ferie og havde derfor masser af tid til at følge med 
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8 Facebook – fra kollegieværelse til børskandidat

i nyhederne, der alle handlede om stakkels, syge, efterladte  Emmanuel. 
Morales’ politisk engagerede familie, der tilbragte dagtimerne på stranden, 
diskuterede hvad der ville ske. ”Folk var glade, fordi drengen var i sikker-
hed, men vi var så fandens vrede,” siger Morales. ”Jeg er ked af at bruge 
det ord, men FARC havde begået et overgreb på os. Hvor vovede de at 
forhandle om en drengs liv – en dreng, de ikke engang havde? Folk følte, 
at de var gået over stregen. Hvor længe endnu ville FARC lege med os og 
lyve for os?” 

Morales ønskede desperat at gøre noget. Han tyede til Facebook. Lige-
som mange andre uddannede colombianere talte Morales flydende engelsk,  
så selvom sitet på det tidspunkt endnu ikke var blevet oversat til spansk, 
havde Morales haft en profil i over et år, hvor han delte sin egen infor-
mation på spansk og fandt gamle venner fra universitetet og gymnasiet. At 
bruge tid på Facebook var allerede et dagligt ritual for ham.

I Facebooks søgefelt skrev han de fire bogstaver ”FARC” og trykkede 
på enter. Der var ingen resultater. Ingen grupper. Ingen aktivisme. Ingen 
harme. Grupper, der dyrker næsten hvad som helst, var almindelige på 
Facebook. Med hensyn til FARC var den colombianske befolkning blevet 
vant til at være vrede, men kuede. Hele landet var blevet taget som gidsel, 
og sådan havde det været i årtier.

Morales brugte en dag på at overveje, om han var villig til at træde frem på  
Facebook. Han besluttede sig for at tage springet, og den 4. januar oprettede  
han en gruppe mod FARC. ”Det var som en form for terapi,” siger han. 
”Jeg var nødt til at udtrykke min vrede.” Han skrev en kort beskrivelse af 
gruppens simple formål – at tage kampen op mod FARC. Morales, der 
kalder sig selv ”computerafhængig”, havde erfaring med at bruge grafiske 
programmer, så han designede et logo, der lignede en vertikal udgave af 
det colombianske flag. Ovenover skrev han med blokbogstaver fire simple 
opråb ned ad siden, hvert af dem en smule større end det foregående – NO 
MORE KIDNAPPINGS, NO MORE LIES, NO MORE KILLINGS, 
NO MORE FARC. ”Jeg forsøgte at skrige, som om jeg var i en stor men-
neskemængde,” forklarer han. ”Tiden var inde til at bekæmpe FARC. Det, 
der foregik, var ikke til at holde ud.”

Men hvad skulle han kalde sin gruppe? På Facebook er det normalt 
at kalde grupper for navne som ”Jeg vil vædde med, at jeg kan samle én 
 million mennesker, som hader George Bush.” Men Morales syntes ikke 
om sådanne navne. De var barnlige. Dette var ikke en konkurrence. Det 
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 Indledning 9

var alvor. Men han kunne godt lide ideen om én million. Der er en kendt 
sang på spansk, der hedder ”Én million venner.” Én million mennesker 
mod FARC? Ordet stemmer lød mere litterært. Én million stemmer mod 
FARC – Un Million de Voces Contra las FARC. Sådan blev det.

Morales oprettede gruppen efter midnat den 4. januar. Han gjorde den 
offentligt tilgængelig, sådan at alle Facebook-medlemmer kunne slutte 
sig til. Hans eget netværk inkluderede omkring hundrede venner, og han 
 inviterede dem alle. Han var træt. Klokken 3 om morgenen gik han i seng.

Klokken 9 næste morgen tjekkede han sin gruppe. Femtenhundrede 
mennesker havde sluttet sig til gruppen allerede! ”Jaaaaaaa!!!” råbte  Morales 
af glæde. Der var endnu mere respons, end han havde regnet med. På stranden  
den dag fortalte han sin familie om gruppen, og bad dem invitere deres 
egne Facebook-venner til gruppen. De fleste af dem var som han ivrige   
Facebook-brugere, og ligesom han hadede de FARC. Da Morales sent på  
eftermiddagen var hjemme igen, havde gruppen firetusinde medlemmer.

”Det var på det tidspunkt, at jeg sagde til mig selv, ’Okay, ikke flere 
strandture, ikke flere byture.’” Han var parat til at tage det meget alvorligt. 
”Jeg tænkte, ’Hold da op! Det er det her, jeg har ønsket mig! Et engageret 
fællesskab samlet omkring dette budskab.’” 

En Facebook-gruppe har en ”væg”, hvor medlemmer kan dele tanker, 
og diskussionsfora, hvor medlemmerne kan føre længerevarende, organi-
serede samtaler. Morales fandt hurtigt sammen med flere af de medlem-
mer, der var særligt ihærdige med at oprette indlæg på gruppens væg. De 
udvekslede instant messaging- og Skype-adresser og mobilnumre, så de 
kunne fortsætte deres samtaler offline. 

Efterhånden som flere og flere colombianere sluttede sig til gruppen, 
begyndte medlemmerne ikke blot at tale om, hvor vrede de var over situa-
tionen med FARC, men også hvad de burde gøre ved den. Den 6. januar, 
da gruppen kun havde eksisteret i to dage, var der på siden efterhånden 
enighed om, at den spirende gruppe burde stå frem i offentligheden. Da 
gruppen rundede ottetusind medlemmer, blev der igen og igen lagt kom-
mentarer i debatforummet med beskeden ”Lad os GØRE noget.”

Sent på eftermiddagen den 6. januar blev Morales overbevist af sine nye 
Facebook-venner – især to, som han også talte med over telefonen – om at 
han skulle foreslå en demonstration. Da han gjorde det, blev ideen modtaget  
med begejstring på væggen og i debatforummet. Da dagen var omme, 
havde gruppen, hvis hovedkvarter stadig var Morales’ soveværelse på første 
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10 Facebook – fra kollegieværelse til børskandidat

sal, besluttet at arrangere en landsdækkende march mod FARC. Det skulle 
foregå den 4. februar, præcis en måned efter gruppen blev dannet. Morales 
boede i en provinsby, og var derfor vant til ikke at være i begivenhedernes 
centrum, så han insisterede på, at marchen ikke kun skulle finde sted i 
hovedstaden Bogota, men også i mange andre steder rundt om i landet, 
heriblandt i hans hjemby, Barranquilla.

Så Morales oprettede en begivenhed på siden og kaldte den for den 
Nationale March mod FARC. Han og hans med-koordinatorer, hvoraf 
flere allerede var lige så opslugte af projektet, som han selv var, fik med 
det samme respons fra uventede sider. Medlemmer i Miami, Buenos Aires, 
Madrid, Los Angeles, Paris og andre steder hævdede, at det skulle være en 
global demonstration. Morales var ikke engang klar over, at folk uden for 
Colombia havde sluttet sig til gruppen. Disse colombianske emigranter var 
blandt andet på Facebook for at følge med i, hvad der skete i hjemlandet, 
og de ville også være en del af bevægelsen. Så marchen blev global.

Det der skete efterfølgende, var et af verdenshistoriens mest usædvanli-
ge eksempler på digital aktivisme. Den 4. februar demonstrerede omkring 
ti millioner mennesker i hundredvis af byer i Colombia, ifølge den colom-
bianske presse. Helt op til to millioner demonstrerede i byer rundt om i 
verden. Bevægelsen, der begyndte med et følelsesladet indlæg på Facebook, 
en sen nattetime i en frustreret ung mands soveværelse, havde ført til en af 
de største demonstrationer i verden nogensinde.

Facebooks nyhedsværdi var en af grundene til, at Morales’  demonstration 
fik så megen opmærksomhed i Colombia. På trods af at flere hundred-
tusinder colombianere allerede brugte Facebook dengang, havde den al-
mindelige colombianer ikke hørt om det. Så da pressen begyndte at dække 
planlægningen af den forestående demonstration, var fokus i høj grad på 
den effekt, som denne mærkelige amerikanske importvare havde haft, og på 
gruppen af ”Facebook-unge”, som mange artikler, tv- og radioprogrammer  
kaldte dem. Selvom Morales og de, der hjalp ham med at organisere demon-
strationen, alle var i begyndelsen af trediverne, var der begejstring i landet  
over, at den yngre generation tilsyneladende ikke lod sig kue af FARC.

Da det gik op for den colombianske præsident, Alvaro Uribe, og det 
politiske etablissement i Colombia, at der var et Facebook-oprør under-
vejs, gjorde de alt hvad de kunne, for at det skulle blive en succes. En uge 
eller to efter begyndte den lokale øverstkommanderende i hæren at stille 
tre bodyguards og en bil til rådighed for Morales, og han brugte dem den 
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4. februar. Borgmestre og bystyrer over hele landet arbejdede tæt sammen 
med de frivillige demonstrationsarrangører om at skaffe demonstrations-
tilladelser. 

Det mest bemærkelsesværdige er dog stadig, at så mange colombianere 
sluttede sig til gruppen under deres eget navn. På dagen for demonstratio-
nen var der 350.000 medlemmer. På trods af årtiers frygt og trusler havde 
Facebook givet unge mennesker i Colombia en let, digital måde at samles 
på, og modet til at stå sammen om at udtrykke deres afsky.

Selv efter demonstrationens nyhedsværdi var aftaget i medierne, og 
websitet var blevet til et vigtigt markedsføringsredskab, blev Facebook 
ved med at være en central del af bevægelsen. ”Facebook var vores hoved-
kvarter,” siger Morales. ”Det var vores avis. Det var kommandocentralen. 
Det var laboratoriet – alt. Facebook var det hele fra start til slut.”

Morales havde meldt sig frivilligt til at koordinere den lokale demon-
stration i Barranquilla. Han forventede, at omkring 50.000 mennesker ville  
møde op. Men i stedet kom der 300.000 eller godt 15 procent af byens  
indbyggere. Menneskemængden var lige så lang som ti husblokke. På slaget 
tolv læste Morales en erklæring højt, som gruppen i fællesskab var blevet 
enige om. Begivenheden blev vist på tv over hele Latinamerika. Demon-
stranter samledes endda i byer så langt væk som Dubai, Sydney og Tokyo. 
Midt i mængden af demonstranter i Bogota blev en kvinde interviewet til 
de lokale nyheder. Var hun personligt blevet påvirket af FARC, spurgte in-
tervieweren. ”Ja, fordi jeg er colombianer,” svarede hun.2 Morales og hans 
gruppe havde ramt en åre dybt i den kollektive, nationale psyke. 

Selvom presset fra præsident Uribe havde spillet en væsentlig rolle i 
svækkelsen af FARC, havde demonstranterne tilsyneladende også fået et 
slag ind bag paraderne. Det var et tegn på, at guerillaen holdt skarpt øje 
med den forestående demonstration, da de om lørdagen forinden med-
delte, at de som en ”humanitær” gestus ville løslade tre gidsler, alle tidligere 
medlemmer af den colombianske kongres. Ingrid Betancourt og fjorten 
andre gidsler blev reddet af den colombianske hær under en kommando-
operation i juli 2008. I interviews fortalte hun om, hvordan hun omgivet 
af de FARC-soldater, der havde taget hende til fange, havde hørt radio i 
junglen den 4. februar. Hun fortalte, hvor rørt hun blev, da hun hørte 
demonstranterne i fællesskab råbe, ”Ikke mere FARC! Frihed! Frihed!” 
Så blev det for meget for guerillaerne, og de slukkede for radioen. Oscar 
 Morales fortæller mig om dette i en café på Manhattan i slutningen af 
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2008. Mens han fortæller, knækker hans stemme, og han får tårer i øjnene. 
Hans gruppe og den efterfølgende demonstration gjorde ham til en natio-
nal og international berømthed. Men den overbevisning og bekymring, 
der lå bag skabelsen af Un Million de Voces Contra Las FARC lever fortsat. 
I dag helliger han hele sit liv til korstoget mod FARC.

Selvom Facebook ikke blev skabt som et politisk redskab, var folkene bag 
ikke længe om at bemærke Facebooks usædvanlige potentiale. I løbet af 
de første par uger efter Facebook blev til på Harvard University i 2004, 
begyndte studerende at udbrede deres politiske holdninger ved at udskifte 
deres profilbilleder med politiske ’statements’. ”Dengang brugte folk det 
til at markere deres holdninger,” siger en af mændene bag Facebook, Du-
stin Moskovitz. ”Også selvom de bare var oprevne over en mindre ting på 
skolen.” Helt fra begyndelsen indså folk intuitivt, at hvis denne tjeneste 
var skabt som et redskab til at udtrykke ens virkelige identitet online, så 
var deres mærkesager og syn på aktuelle emner en del af denne identitet. 

”Det, der skete i Colombia,” siger Mark Zuckerberg, grundlæggeren 
af Facebook, ”er en tidlig indikation på, at regeringsformer ændrer sig – 
[og hvordan] magtfulde organisationer kan dannes. Begge dele kan få stor 
indflydelse på folks rettigheder og frihed, og det er jo sådan set meningen 
med en regering ... Om femten år vil der måske dagligt foregå ting som 
det, der skete i Colombia.”

I dag, tre år efter Morales’ overraskende succes, findes der aktivisme og 
protester, der har Facebook som drivkraft, i hvert eneste land og samfund, 
hvor tjenesten er slået igennem – og det er stort set hvert eneste land i 
verden. Sammen med Twitter spillede Facebook en velkendt og stor rolle 
i oprøret efter det iranske valg i sommeren 2009. Som New York Times’ 
udenrigspolitiske klummeskribent Tom Friedman pointerede: ”For første 
gang har de moderate, der altid har været fanget mellem autoritære regi-
mer i besiddelse af statsmagten og islamister i besiddelse af kirkens magt, 
fået deres eget sted at samles og udvise magt: Netværket.” Det var på Face-
book, at den besejrede iranske præsidentkandidat Mir Hossein Mousavi 
gav besked til sine tilhængere, da han mente det var på tide, at de gik på 
gaden. Og da en ung kvinde på tragisk vis blev slået ihjel under en af disse 
demonstrationer, var det på Facebook, at videoen af mordet dukkede op, 
for derefter at blive udbredt til resten af verden som et symbol på den 
iranske regerings undertrykkelse. En forlegen iransk regering forsøgte flere 
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 Indledning 13

gange at lukke for adgangen til Facebook, men sitet var så udbredt i landet, 
at det ikke lod sig gøre.

Hvordan kunne den colombianske anti-FARC-bevægelse nå så langt – fra 
en enkelt mand i et soveværelse til millioner på gaderne – og så hurtigt? 
Hvorfor skulle Facebook vise sig at være et så usædvanligt effektivt redskab 
til politisk organisation? Hvordan forstærkede de beslutninger, som grund-
læggeren Zuckerberg traf på afgørende øjeblikke i virksomhedens historie, 
Facebooks indflydelse? Og hvordan kan Facebooks enestående egenskaber 
forklare, at Facebook så hurtigt er blevet en integreret del af hverdagen for 
mere end 600 millioner mennesker over hele verden? Som resten af bogen 
vil uddybe, skal mange af svarene på disse spørgsmål findes i en række 
 fænomener, jeg med en samlet betegnelse kalder for Facebookeffekten. 

Som en grundlæggende ny form for kommunikation har Facebook haft 
grundlæggende nye sociale konsekvenser og indflydelse på kontakten mel-
lem mennesker. Facebookeffekten opstår, når tjenesten sætter mennesker 
i kontakt med hinanden, ofte uventet, omkring en fælles oplevelse, en 
interesse, et problem eller en fælles sag. Dette kan ske på en større eller 
mindre skala – fra en gruppe bestående af to eller tre venner eller en familie 
og til millioner, som det var tilfældet i Colombia. Facebooks software gør 
information viral. Idéer har på Facebook evnen til at strømme gennem 
grupper og på et øjeblik gøre mange mennesker opmærksomme på noget, 
efterhånden som de spredes fra én person til den næste, og videre til mange 
flere med en mageløs lethed – som en virus eller et mem. Man kan sende 
budskaber til andre mennesker, selvom det ikke direkte var ens hensigt. 
Det var sådan, at Un Million de Voces Contra Las FARC voksede så hur-
tigt lige fra gruppens første nat.

Hvert af de medlemmer, der sluttede sig til gruppen, gjorde det blot for 
at fortælle omverdenen noget om dem selv – ”Ja, jeg er imod FARC.” Et 
nyt medlem ville ikke nødvendigvis sige ”send denne information til mine 
venner,” han meldte sig bare ind i gruppen. Men hver gang et nyt medlem 
kom til, sendte Facebook den information videre til det nye medlems venner  
og nyhedsoversigten på deres profil. Og når så vennerne sluttede sig til 
gruppen, sendte Facebook den nyhed til deres venners nyhedsoversigt. En 
sag som Morales’ anti-FARC-kampagne, der udnytter latente behov eller 
ønsker, kan spredes viralt og lynhurtigt, og på den måde gøre grupper 
kæmpestore på en enkelt nat.
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Udbredelsen af information i dette omfang var tidligere forbeholdt de 
elektroniske medier – radio og fjernsyn. Men Facebookeffekten – i til-
fælde som Colombia eller Iran – betyder, at almindelige mennesker står 
bag transmissionen. Det er ikke nødvendigt at have en særlig viden eller 
nogen særlige evner. Twitter er en anden tjeneste, der godt nok har færre 
funktioner, men som også gør det enkelte individ i stand til at udbrede 
information på internettet på en effektiv måde. Ligesom Facebook har 
Twitter haft en betydelig politisk indflydelse.

Denne magt kan bruges enten konstruktivt eller destruktivt. Facebook 
giver individer i samfund over hele verden mere magt i forhold til sociale 
institutioner, hvilket sagtens kan føre til omfattende negative ændringer. 
I nogle samfund kan det destabilisere institutioner, som mange af os ikke 
ønsker forandrede. Men det indebærer også et løfte – man kan se tegnene 
på det i Egypten, Syrien, Indonesien og andre steder – om at udfordre 
gamle, repressive statslige institutioner og praksisser. Facebook gør det 
nemmere for folk at blive organiserede.

Facebookeffektens selvorganiseringsaspekt kan selvfølgelig også over-
føres til mindre alvorlige sammenkomster. I midten af 2008 organiserede 
en Facebook-gruppe en kæmpe vandkamp i centrum af Leeds i England.3 
Og i september 2008 tilbragte mere end tusind mennesker omkring tyve 
minutter med at slå løs på hinanden med puder i Grand Rapids i Mi-
chigan. De havde hørt om pudekampen på Facebook.4 Der gik mode i 
 offentlige pudekampe verden over, efterhånden som unge mennesker med 
Facebooks hjælp tog en ny måde at afreagere på til sig. 

Facebookeffekten kan være et lige så værdifuldt værktøj for markeds-
føringsfolk, såfremt de forstår at benytte sig af den. Dette er et emne, vi vil 
kigge nærmere på senere. Facebookeffekten kan ligeledes have omfattende 
konsekvenser for medierne. På Facebook kan alle være redaktører, skabere 
af indhold, producenter eller distributører. Der bliver byttet rundt på alle 
de klassiske roller, vi kender fra de traditionelle medier. Facebookeffekten 
kan skabe et pludseligt sammenfald af interesse mellem mennesker for en 
nyhedshistorie, en sang eller en YouTube-video. En dag for ikke så længe 
siden var jeg i gang med arbejdet på denne bog, og havde ikke fulgt med 
i nyhederne. Jeg så ganske tilfældigt i min nyhedsoversigt på Facebook, at 
en ven havde lagt meddelelsen ”Dow steget 3,5 %.” Førhen ville jeg have 
modtaget den information fra Yahoos nyheder eller fra radio eller tv.

Spilbranchen, som spiller en stor rolle i Facebooks udvikling, har allerede  
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regnet meget af dette ud. De bedste spil udnytter Facebookeffekten, og 
nogle spil spilles af helt op til 50 millioner mennesker om måneden. Play-
Station, Xbox og Nintendo Wii var tidligere generationers valg. I dag, 
derimod, har alle spilkonsollerne også indbygget forskellige former for 
sammenkobling med Facebook.  

Mens Facebook vokser mod den første milliard profiler, må man over-
veje, om der ikke også findes en makroudgave af Facebookeffekten. Kunne 
den være medvirkende til at forene en verden, der er fuld af politiske og 
religiøse konflikter og midt i et miljømæssigt og økonomisk sammenbrud? 
Et kommunikationssystem, der inkluderer alle lande, alle racer og alle reli-
gioner, kan vel kun være en god ting, ikke sandt? 

Der findes ikke nogen, der tror mere glødende på Facebooks potentiale 
til at forene verden, end Peter Thiel. Thiel er en dygtig kontrær-investor, 
der har tjent milliarder af dollars med sin hedgefond ved at satse og gætte 
korrekt på udviklingen inden for olie, valuta, aktier og obligationer. Han 
er også iværksætter, og medstifter og tidligere administrerende direktør 
for PayPals online betalingsservice (som han solgte til eBay). Han var den 
første professionelle investor, der satte penge i Facebook. Det var sent på 
sommeren i 2004, og han har siddet i virksomhedens bestyrelse lige siden.

”Det allervigtigste tema inden for investering i første halvdel af det 21. 
århundrede vil være spørgsmålet om, hvordan globaliseringen kommer til 
at udvikle sig ,” fortalte Thiel mig. ”Uden globalisering er der ingen frem-
tid for verden.  Hvis konflikter og krige optrappes, vil det med nutidens 
teknologiske muligheder sprænge verden i luften. Man kan umuligt inve-
stere i en verden, hvor globaliseringen slår fejl.” Dette er en forfriskende 
tanke, ikke mindst fordi den kommer fra en af verdens bedste investorer. 
”Spørgsmålet er så, hvilke investeringer der er bedst tilpasset den gode glo-
balisering. Jeg kan ikke komme på et bedre bud end Facebook.”

• • •
Jeg havde ikke været særligt opmærksom på Facebook, før en PR-med-
arbejder ringede til mig sent på sommeren i 2006 og spurgte, om jeg ville 
mødes med Mark Zuckerberg. Det virkede interessant, så jeg sagde ja. 
Som den primære tech-skribent for magasinet Fortune i New York mødtes 
jeg jævnligt med chefer for forskellige teknologiske virksomheder. Men da 
denne unge mand – han var bare toogtyve – satte sig ned over for mig på den 
fornemme, italienske Il Gattopardo-restaurant i centrum af Manhattan,  
var det svært at forestille sig, at han var administrerende direktør for en tech-
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virksomhed med stigende indflydelse. Han var iklædt jeans og en T-shirt. 
På T-shirten var der en tegning af en lille fugl i et træ. Han virkede så utro-
ligt ung! Så begyndte han at tale. ”Vi er et redskab,” sagde han i et seriøst  
tonefald og brugte seriøse ord. ”Vi forsøger at højne den effektivitet, hvor-
med folk kan forstå deres verden. Vi forsøger ikke at maksimere den tid, som  
folk bruger på vores site. Vi forsøger at hjælpe folk med at have en god op-
levelse, og med at få det meste ud af den tid, de bruger.” Der var ingen tegn 
på, at han var tilbøjelig til at lave sjov. Han var meget fokuseret på at vække 
min interesse for hans virksomhed og hans vision. Og det lykkedes ham.

Jo mere jeg lyttede, desto mere lød han som en af de succesfulde – og 
meget ældre – direktører og iværksættere, jeg jævnligt talte med som en del 
af mit job. Så jeg fortalte ham, at jeg syntes, han virkede som den fødte 
administrerende direktør. Efter min mening var det et stort kompliment, 
og et jeg ikke gav til hvem som helst. Men han så ud til at blive fornærmet. 
Hans ansigtsudtryk blev sammentrukket og udtrykte afsky. ”Jeg har aldrig 
haft et ønske om at lede en virksomhed,” sagde han nogle øjeblikke efter. 
”For mig er en virksomhed bare en måde at få ting til at ske på.” Gennem 
resten af interviewet fortsatte han med at sige den slags, som man ellers 
kun hører fra fokuserede og visionære virksomhedsledere. Fra det øjeblik 
var jeg overbevist om, at Facebooks indflydelse kun ville blive større. Efter 
mødet skrev jeg en klumme, som jeg kaldte ”Om hvorfor Facebook gør en 
forskel.” Året efter blev min dækning af virksomheden mere dybtgående, 
da Zuckerberg inviterede mig inden for virksomhedens mure og gav mig 
eneret på historien om Facebooks nyskabende transformation til en plat-
form for software-applikationer, der blev skabt af andre end Facebook selv. 
Ved udgangen af 2007 var jeg begyndt at tro på, at Facebook ville blive 
en af verdens mest betydningsfulde virksomheder. Hvis det var tilfældet, 
burde nogen så ikke skrive en bog om det?

Facebook er i dag en organisation med 2.000 ansatte og hovedsæde i 
Palo Alto, Californien, og virksomheden har en omsætning, der rundede 
én milliard dollars i 2010. Zuckerberg, der nu er syvogtyve, er stadig ad-
ministrerende direktør. På grund af hans beslutsomhed, hans strategiske 
snilde og en god portion held har han stadig fuldstændig økonomisk og 
administrativ kontrol over sin virksomhed. Hvis han ikke havde det, ville 
Facebook næsten helt sikkert høre under en eller anden kæmpe medie- 
 eller internet-virksomhed. Interesserede købere har gentagne gange tilbudt 
utrolige summer – milliarder af dollars – hvis han gik med til at sælge. Men 
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Zuckerberg er mere fokuseret på ”at få tingene gjort” og overbevise folk 
om, at de skal benytte hans tjeneste, end han er på at blive rig på det. Ved  
at bevare virksomhedens selvstændighed har han sørget for, at den bliver 
ved med at være gennemsyret af hans egne idealer, personlighed og værdier.

Helt fra sin oprindelse i kollegieværelset har Facebook haft et enkelt, rent 
og minimalistisk udtryk. Zuckerberg har længe interesseret sig for grænse-
flade-design. På sin egen Facebook-profil har han oplistet sine interesser:  
”åbenhed, at slå ting i stykker, revolutioner, informationsflow,  minimalisme, 
at skabe ting, at fjerne behovet for ting, der er ligegyldige.” På trods af 
grundlæggerens interesse i minimalisme er der stadig meget ved Facebook, 
der næsten er for meget. Facebook er kun informationer, hele tiden. Hver 
måned lægger medlemmerne omkring 30 milliarder nyheder på siden – 
herunder statusopdateringer, videoer, billeder og links. De mere end 3 mil-
liarder billeder, der bliver tilføjet hver måned, gør Facebook til langt den 
største billeddelings-tjeneste på nettet. Dertil kommer de utallige trivielle 
meddelelser, vigtige erklæringer, politiske provokationer, fødselsdagshilsner,  
flirter, invitationer, fornærmelser, smarte bemærkninger, dårlige vittigheder,  
dybe tanker, og selvfølgelig alle prikkene. Der er stadig en masse på Face-
book, som sandsynligvis er ganske ligegyldigt.

 På trods af Facebooks popularitet var det aldrig meningen, at sitet 
skulle fungere som en substitut for direkte, fysisk kommunikation mellem 
mennesker. Selvom mange mennesker ikke bruger Facebook på den måde, 
har Zuckerberg og hans kollegaer fra starten tænkt på og designet sitet 
som et værktøj, der skal forstærke forholdet mellem dig og dine bekendte 
af kød og blod – dine venner fra den virkelige verden, din omgangskreds, 
dine klassekammerater eller kollegaer. Dette er en af de væsentligste for-
skelle mellem Facebook og lignende tjenester, hvilket denne bog vil uddybe  
nærmere – men det har også ofte stillet virksomheden over for en særlig 
type udfordringer.

Facebookeffekten mærkes for det meste på det hverdagsagtige plan, på 
det intime niveau, der findes i en mindre gruppe. Den kan gøre kom-
munikation mere effektiv, dyrke fortroligheden og forstærke intimiteten. 
Flere af dine venner ved for eksempel fra din statusopdatering, at du vil 
være at finde i centeret senere. Du behøver ikke sende den information til 
dem. Det gør Facebooks software. De siger, at de vil møde dig der senere, 
og det gør de.
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Når man bruger Facebook sådan, som det oprindeligt var meningen – 
til at give mennesker, der allerede kender hinanden i den virkelige verden, 
endnu flere muligheder for at udveksle information – kan siden have en 
potent følelsesmæssig magt. Det er en ny form for kommunikationsværk-
tøj, baseret på virkelige relationer mellem individer, og det gør grundlæg-
gende nye former for interaktion mulige. Dette kan føre til glæde eller 
smerte, men det vil uvilkårligt påvirke brugernes liv. ”Facebook er den 
første platform for mennesker,” siger teknologieksperten, forfatteren og 
investoren Esther Dyson.

Adskillige andre faktorer gør Facebook til noget helt unikt i forhold 
til de internet-virksomheder, der er gået forud. For det første er Facebook 
 baseret på virkelige identiteter, både i teorien og i praksis. På Facebook 
er det i dag lige så vigtigt at være ærlig om, hvem man er, som det var da 
tjenesten blev lanceret på Harvard i februar 2004. Anonymitet, rollespil, 
pseudonymer og aliasser har altid været udbredte på nettet – hvem har ikke 
haft et America Online-brugernavn? Men de er uvæsentlige her. Hvis du 
opfinder et image eller på anden måde overdriver i din måde at fremstille 
dig selv på, vil du ikke have meget glæde af Facebook. Hvis du ikke inter-
agerer med andre som dig selv, vil dine venner enten ikke genkende dig 
eller ikke være venner med dig. En af de centrale måder, hvorpå andre på 
Facebook kan sikre sig, at du er, den du udgiver dig for at være, er at tjekke 
listen over dine venner. Disse venner validerer i realiteten din identitet. For  
at sætte gang i denne cirkulære valideringsproces må du bruge dit eget navn.

Tæt forbundet med denne loyalitet over for ægte identiteter er en in-
frastruktur, der er beregnet til at beskytte privatlivet og giver brugeren 
kontrol. Det fungerer ikke altid, men Zuckerberg og andre repræsentanter 
for virksomheden siger, det er vigtigt for dem. ”Venne-infrastrukturen og 
en identitetsbase er nøglen til sikkerhed,” siger Chris Kelly, der over en 
længere periode var Facebooks chef for privatliv, men som forlod virksom-
heden i 2009 for at stille op til posten som justitsminister i Californien 
(han tabte i primærvalget). ”Tillid på internettet kræver, at identiteter er 
uforanderlige og kendt af andre.” Hvis du er i tvivl om, hvem du kom-
munikerer med online, kan dit privatliv være i fare. Men hvis du kender 
dem, der er omkring dig, kan du helt selv bestemme, hvem du ønsker, skal 
vide noget om dig.

Privatliv – et emne, vi vil undersøge nærmere i et af de kommende 
 kapitler – har fra starten optaget Facebooks brugere meget. De har ofte 
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følt, at deres privatliv ikke har været ordentligt beskyttet, og de har med 
jævne mellemrum gjort oprør for at vise deres utilfredshed. Facebook har 
generelt klaret sig igennem disse gnidninger uden de store skrammer, men 
det er et emne, der giver grund til bekymring, ikke blot blandt Facebooks 
brugere, men også – som vi skal se – hos Zuckerberg. Han ved, at Face-
books fortsatte succes sandsynligvis vil afhænge af, hvor godt man kan be-
skytte brugernes privatliv. I 2010 gik virksomheden i gang med at forbedre 
og forenkle privatindstillingerne på Facebook. 

De sociale ændringer, som Facebookeffekten er skyld i, er ikke nød-
vendigvis alle positive. Hvilken betydning har det, at vi i stigende grad 
lever vores liv i fuld offentlighed? Er vi ved at udvikle os til en verden af 
ekshibitionister? Mange opfatter blot Facebook som en lovprisning af de 
små detaljer i vores liv. Disse mennesker ser det som en platform for narcis-
sisme frem for et kommunikationsredskab. Andre spørger hvordan det vil 
påvirke vores evne til at vokse og udvikle os som individer, hvis vores hand-
linger og tanker konstant bliver vendt og drejet af vores venner. Kan det 
føre til en større grad af konformitet? Mister de unge mennesker, der til-
bringer mange timer om dagen på Facebook, deres evne til at genkende og 
opleve forandring og begejstring i den virkelige verden? Er vi for afhængige 
af vores venner, når det kommer til information? Bidrager Facebook blot 
til et informations-overload? Kan det føre til at vi bliver mindre oplyste?

Hvad betyder det egentligt at være ”venner” på Facebook? Den gen-
nemsnitlige Facebook-bruger har omkring 130 af dem.5 Kan man virkelig 
have 500 venner, som mange har? (Jeg har 1.150, men jeg har også skrevet 
en bog om virksomheden.) Hvad med cirka 5.000, der er Facebooks mak-
simum? For nogle kan Facebook skabe en falsk følelse af kammeratskab 
og med tiden forstærke en følelse af ensomhed. På nuværende tidspunkt 
er der ikke meget videnskabeligt materiale, der fortæller noget om, hvor 
udbredt problemet er, men eftersom vores brug af elektroniske medier 
fortsætter i de kommende år, vil det helt sikkert fortsætte med at give 
anledning til bekymring.

Jeg sad engang sammen med Zuckerberg i en beskeden fransk bistro et 
par kilometer fra Facebooks hovedkvarter. Det var lige før lukketid. Han 
fortalte mig, at han aldrig havde fået steak frites før, så jeg opfordrede ham 
til at bestille det. Mens de andre gæster langsomt forsvandt, gik vi over til 
kaffe, og personalet begyndte at vaske gulvet. Zuckerberg var som sædvan-
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ligt iført en T-shirt, men da vejret var en smule køligt, var han også iført 
en anden af sine faste beklædningsgenstande – en fleecejakke. Jeg spurgte 
ham, hvad han havde tænkt sig, da han skabte Thefacebook (virksom-
hedens oprindelige navn), og hvordan hans tanker omkring det havde ud-
viklet sig siden begyndelsen. Hans svar fokuserede på gennemsigtighed. 
Og helt i tråd med dette er Zuckerberg næsten ufrivilligt ærlig.

”Jeg mener, prøv at forestille dig, du går på universitetet,” begyndte han.  
”Du bruger al din tid på at studere teorier, ikke? Og du tænker over tingene 
på den her abstrakte måde. Meget idealistisk. Meget frisindet, som man er 
på den her institution. Så du er omgivet af mange af disse værdier: verden 
burde blive ledet af almindelige mennesker. En masse af de ting har virkelig 
påvirket mig. Og meget af det er, hvad Facebook forsøger at opnå.”

”Dustin [Moskovitz] og Chris [Hughes] [hans værelseskammerater på 
Harvard] og jeg plejede at sidde og snakke med nogle af de andre fra mit 
datalogihold. Og vi snakkede om, hvordan vi mente, det var uundgåeligt, 
at den øgede gennemsigtighed i verden, al den ekstra adgang til infor-
mation og deling [der er gjort mulig af internettet] ville forandre verden. 
Men vi havde ingen anelse om, at vi ville være med til det ... Vi var bare en 
gruppe unge studerende.” Så beskrev han hvad der skete, da Thefacebook 
blev lanceret: ”Lidt efter lidt – ’Nå, så flere skoler er interesserede’; og 
’Okay, flere forskellige typer af mennesker er interesserede.’ … Og det blev 
bare større og større, og vi tænkte bare, ’Wow’.”

”Så en dag gik det pludselig op for os, at vi kunne spille en afgørende 
rolle i at få dette til at ske og skubbe det fremad … Og det, der var ind-
lysende  for mig og mine venner, som bare var sofa-intellektuelle, der talte 
om det her på universitetet – om hvordan gennemsigtighed, der kom fra 
almindelige mennesker, ville forandre den måde, verden er skruet sammen 
på, og den måde institutioner er styret på – det var ligesom, ’Hey, måske 
skubber andre mennesker ikke på for at opnå dette, måske er det op til 
vores lille gruppe af mennesker, der er vokset op med at tænke på denne 
måde, og som har de her værdier, at drive det. Måske burde vi ikke bare 
opgive det.’” Og så ler han.

Mark Zuckerberg har aldrig været den, der underkaster sig autoriteter. 
Facebook begyndte som hans eget oprør mod Harvards manglende vilje til 
at udvikle en online ”facebook”. Men det han udviklede, gør det enkelte 
menneske til en autoritet. Hele tjenesten bygger på profilen og folks hand-
linger. Facebook giver det enkelte menneske mere magt på bekostning af 

0432 ISBN 981 BOG - Facebook - fra kollegieværelse til børskandidat.indd   20 22-08-2011   16:30:56



 Indledning 21

institutioner. Ved at skabe Facebook har Zuckerberg overført en smule af 
sin egen magt til alle tjenestens medlemmer.

• • •
Facebook gør verden mindre. Det er blevet til en overordnet, fælles kulturel  
oplevelse for mennesker over hele verden, især unge. På trods af Facebooks 
beskedne begyndelse som en nittenårigs universitetsprojekt, er det blevet  
en teknologisk drivkraft med uhørt indflydelse på alle aspekter af det 
moderne liv, både det offentlige og det private. Dets medlemmer spæn-
der over alle generationer, geografiske områder, sprog og sociale klasser.  
Det er måske endda den hurtigst voksende virksomhed af nogen art i 
 historien. Facebook er tilmed større i lande som Chile og Norge, end det 
er i USA. Det forandrer hvordan folk kommunikerer og interagerer, hvor-
dan markedsføringsfolk sælger produkter, hvordan regeringer forsøger at 
nå borgere, endda hvordan virksomheder arbejder. Det forandrer politisk 
aktivismes karakter, og i nogle lande er det begyndt at påvirke selve de 
demokratiske processer. Dette er ikke længere simpel underholdning for 
universitetsstuderende. 

Hvis du bruger internettet, er der en stigende sandsynlighed for, at 
du også bruger Facebook. Det er det andet mest besøgte site på nettet 
efter Google, der er nummer et, og det har mere end 600 millioner ak-
tive  brugere (i november 2010). Godt over 30 procent af de 2 milliarder 
mennesker i verden, der bruger internettet, bruger nu Facebook jævnligt. 
Facebook tilføjede studerende på ungdomsuddannelser i efteråret 2005, og 
åbnede for alle i efteråret 2006. I dag tilbringer brugere over hele verden 
omtrent 23 milliarder minutter på sitet hver dag (mange brugere tilbringer 
flere timer om dagen på Facebook).6 Og på trods af, at tjenesten har haft så 
stor vækst, vokser antallet af nye medlemmer med en svimlende hastighed  
– omkring 5 procent om måneden. Hvis både Facebooks og internettets 
vækstrater forbliver på det nuværende niveau, vil hver eneste internet- 
bruger i verden være på Facebook i slutningen af 2013.

Det kommer selvfølgelig aldrig til at ske. Men Facebook opererer   
allerede med femoghalvfjerds sprog, og godt 75 procent af de aktive 
 brugere bor uden for USA. Omkring 143 millioner amerikanere er aktive 
på Facebook, hvilket svarer til 46,8 procent af hele befolkningen, ifølge 
Facebook Global Monitor, der er udgivet af InsideFacebook.com.7 Det lyder 
imponerende, men 50,5 procent af Canadas befolkning bruger sitet. Der 
findes stadig flere Facebook-brugere i USA end i noget andet land, men de 
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næste ti pladser på listen er et globalt miks. I rækkefølge er de Indonesien, 
Storbritannien, Tyrkiet, Frankrig, Filippinerne, Italien, Canada, Mexico, 
Indien og Tyskland. De ti lande, hvor tjenesten voksede hurtigst mellem 
november 2009 og november 2010, er Rumænien, Sydkorea, Ungarn, 
Thailand, Ukraine, den Dominikanske Republik, Letland, Irak, Brasilien 
og Ecuador, ifølge Facebook Global Monitor.

Til forskel fra en næsten hvilken som helst anden tech-virksomhed eller 
side på nettet, handler Facebook grundlæggende og centralt om menne-
sker. Det er en platform, der gør folk i stand til at få mere ud af deres liv. 
Det er en ny form for kommunikation, præcis som chat, e-mail, telefonen 
og telegrafen var det. I internettets (the World Wide Web) barndom sagde 
man, at alle på et tidspunkt ville få deres egen hjemmeside. Nu får de det, 
men som del af et socialt netværk. Facebook forbinder de hjemmesider på 
en måde, der gør os i stand til at gøre helt nye ting. 

Men dette omfang, denne vækstrate og denne sociale gennemslagskraft 
rejser komplicerede sociale, politiske, regulatoriske og lovgivningsmæssige 
spørgsmål. Hvordan vil Facebook forandre brugernes interaktioner i den 
virkelige verden? Hvordan vil undertrykkende regeringer reagere på denne 
nye form for styrkelse af borgerne? Burde en tjeneste på denne størrelse blive  
reguleret? Hvordan har vi det med en helt ny form for kommunikation, 
der bruges af flere hundrede millioner, men styres af en enkelt virksomhed? 
Sætter vi vores frihed på spil ved at betro så meget information om vores 
identitet til en kommerciel enhed? Disse spørgsmål vil skabe spændinger, 
hvis Facebook bliver ved med at udvide sin indflydelse i større og større 
dele af verden.

Denne bog forsøger at undersøge de spørgsmål. Men man kan kun 
 forstå, hvordan Facebook blev til sådan en fantastisk virksomhed, og 
hvor det hele vil ende, hvis man forstår, hvordan det hele begyndte på et 
kollegie værelse i Cambridge, Massachusetts, som en rastløs og respektløs 
nittenårigs åndsprodukt. 
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Kapitel 1

Begyndelsen
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Vi har åbnet Thefacebook  
for alle på Harvard University

Mark Zuckerberg ankom til sit kollegieværelse på Harvards Kirkland 
House i september 2003, slæbende på et to en halv meter langt white-
board, nørders foretrukne brainstorm-værktøj. Det var stort og uhåndter-
ligt, ligesom nogle af de idéer, han skulle komme til at skitsere på det. Den 
lille lejlighed, der var beregnet til at huse fire studerende, havde kun én 
væg, der var bred nok til whiteboardet, nemlig i gangen. Zuckerberg, der 
havde datalogi som hovedfag, begyndte straks at skrible løs.

Væggen blev til et virvar af formler og symboler, hvor linjer i forskellige 
farver spirede frem og snoede sig i alle mulige retninger. Zuckerberg stod 
ofte i gangen med en tusch i hånden og stirrede på det hele, og pressede 
sig op ad væggen, når nogen skulle forbi. Indimellem bakkede han ind i 
et soveværelse for at få et bedre overblik. ”Han elskede virkelig det white-
board,” husker Dustin Moskovitz, en af Zuckerbergs tre bofæller. ”Han 
ville hele tiden skitsere sine idéer, selv om det ikke nødvendigvis gjorde 
dem lettere at forstå.” Mange af hans idéer drejede sig om nye tjenester på 
internettet. Han brugte utallige timer på at skrive programmeringskode 
til software, uanset hvor mange lektier han havde, som ikke handlede om 
computere. Søvn blev aldrig prioriteret ret højt. Hvis han ikke stod ved sit 
whiteboard, sad han foroverbøjet over pc’en i stuen, hypnotiseret af skær-
men. Ved siden af var et rod af flasker og sammenkrøllet madpapir, han 
ikke havde gidet smide ud. 

I løbet af den første uge strikkede Zuckerberg et stykke internet-
software sammen, som han kaldte Course Match. Det var et forholdsvis 
uskyldigt projekt. Han gjorde det bare for sjov. Formålet var at hjælpe 
studerende med at vælge kurser ud fra, hvilke andre personer der fulgte  
dem. Man kunne klikke på et kursus og se, hvem der var skrevet op 
som deltagere, eller klikke på en person for at se de kurser, som han eller  
hun fulgte. Hvis der sad en sød pige ved siden af dig i topologi, kunne  
du slå næste semesters kursus i differentialgeometri op og se, om hun  
også var ind skrevet til det, eller du kunne bare slå hendes navn op og se, 
hvilke kurser hun skulle følge. Som Zuckerberg sagde senere hen, stolt 
af sin egen fremsynethed, ”du kunne få kontakt med andre via det, du  
lavede.” Hundredvis af studerende begyndte straks at bruge Course Match. 
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På Harvard afhang de statusbevidste studerendes syn på et kursus meget 
af, hvem der fulgte det. Zuckerberg havde skabt et program, de studerende 
ville bruge.

Mark Zuckerberg var lille, slank, intens og indadvendt. Han havde brunt, 
krøllet hår og et friskt, fregnet ansigt, der mere fik ham til at ligne en på 
femten end en på nitten. Hans uniform bestod af posede jeans, sandaler af 
gummi – også om vinteren – og en T-shirt, der som regel havde påtrykt en 
begavet sætning eller et billede. En T-shirt, han var særligt glad for i denne 
periode, havde påtrykt et billede af en lille abe og ordene ”Code Monkey” 
(programmeringsabe). Han kunne være stille i selskab med fremmede, 
men det gav dem et forkert indtryk af ham. Når han indimellem talte, 
var han ironisk. Han havde en tendens til ikke at sige noget, før andre var 
helt færdige med at tale. Han stirrede. Han kunne stirre på én, mens man 
talte, uden at sige et eneste ord. Hvis man sagde noget inspirerende, ville 
han ende lig lukke op for sine egne idéer, og ordene ville strømme ud af 
munden på ham. Men hvis man fortsatte med at tale for længe eller sagde 
noget, der var for indlysende, ville han begynde at ignorere én. Når man 
var færdig, ville han bare mumle ”jah”, for så at skifte emne eller dreje sig 
væk fra én. Zuckerberg er yderst velovervejet og ekstremt rationel. Hans 
håndskrift er ordentlig og sirlig, og bogstaverne er små. Han bruger den 
indimellem til at fylde notesbøger med lange, håndskrevne overvejelser.

Pigerne fandt hans gavtyveagtige smil tiltrækkende, og han var aldrig 
single længe. De syntes om hans selvtillid, hans humoristiske sans og hans 
respektløshed. Han så som regel helt afslappet ud, som om han tænkte ”jeg 
har styr på det.” Zuck, som han blev kaldt, udtrykte, at det hele nok skulle 
gå, uanset hvad han gjorde. Det var også gået glimrende indtil videre.

På hans ansøgning om optagelse på Harvard to år tidligere var der knap 
nok plads til alle de udmærkelser og priser, han havde modtaget i gymna-
siet – inden for matematik, astronomi, fysik og klassiske sprog. Der stod 
også, at han var anfører for og desuden den bedste mand på fægteholdet, 
og at han kunne læse og skrive fransk, hebræisk, latin og oldgræsk. (Med 
sin sædvanlige tørre form for humor fortalte han, at hans accent var forfær-
delig, så han foretrak sprog fra oldtiden, som han ikke behøvede at udtale.) 
Harvards eksklusive sociale status var hverken intimiderende eller ukendt 
for ham. Han havde gået på eliteskolen Phillips Exeter Academy, hvor det 
forventes, at eleverne fortsætter på de allerbedste universiteter i USA. Han 
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blev overført dertil, da han var begyndt at kede sig efter to år på et offent-
ligt gymnasium i Dobbs Ferry, nord for byen New York.

Zuckerberg er den næstældste af fire børn og den eneste dreng. Faderen 
er tandlæge og moderen psykolog. Familiens hus er beskedent, på trods af at  
det er det største i nabolaget. Tandlægeklinikken i kælderen er domineret 
af et kæmpe akvarium. Zuckerberg senior er kendt som ”smertefrie Dr. Z.”  
Hans hjemmeside meddeler ”vi hjælper kujoner,” og et skilt uden for 
hjemme kontoret forestiller en satirisk scene med en meget nervøs tandlæge-
patient. Marks søstre er, som han selv, stjernedygtige på det akademiske 
område. (Hans storesøster Randi har nu en ledende marketingstilling ved 
Facebook.) Zuckerberg har siden han var helt lille haft anlæg for teknik: 
temaet ved hans bar mitzvah-fest var ”Star Wars.”8 

Kollegielejligheden var en af de mindste i Kirkland House. Hvert af de to 
soveværelser var indrettet med køjesenge og et lille skrivebord. Zuckerbergs 
sambo var Chris Hughes, en køn, lyshåret bøsse, der læste litteratur og in-
teresserede sig for politik. De skilte køjesengen ad. Det var mest fair, hvis 
ingen af dem sov øverst. Sengene fyldte så næsten hele værelset. Der var 
knap nok plads til at bevæge sig. Skrivebordet var under alle omstændig-
heder ubrugeligt – det var overdænget med skrald. I det andet soveværelse 
boede Moskovitz, en hårdtarbejdende økonomistuderende med hår som 
ståluld, og som heller ikke selv var intellektuelt ueffen, og hans værelses-
kammerat Billy Olson, der var amatørskuespiller og noget af en spøgefugl. 

Drengene havde hver et skrivebord i den fælles stue. Imellem dem stod et  
par lænestole. Ligesom resten af lejligheden var stuen et stort rod. Zucker-
berg havde det med at ophobe skrald på sit skrivebord og bordene i nær-
heden. Han kunne tømme en øl eller en Red Bull og sætte den fra sig på 
et af bordene, hvor den så kunne stå i ugevis. Sommetider fik Moskovitz’ 
kæreste nok og smed noget af skraldet ud. En enkelt gang, hvor Zucker-
bergs mor var på besøg, så hun forlegent rundt i stuen og undskyldte til 
Moskovitz for sin søns roderi. ”Han havde en barnepige som dreng,” for-
klarede hun.

Denne labyrint af små rum på tredje sal tvang drengene til en større grad  
af intimitet, end de ellers ville have haft. Zuckerberg var bramfri af natur og 
indimellem brutalt ærlig – et karaktertræk, han måske havde fra sin mor.  
Selvom han kunne være fåmælt, var han gruppens leder, simpelthen fordi 
han så ofte var den, der satte ting i gang. At tale lige ud af posen blev nor-

0432 ISBN 981 BOG - Facebook - fra kollegieværelse til børskandidat.indd   27 22-08-2011   16:30:57



28 Facebook – fra kollegieværelse til børskandidat

men i lejligheden. Der var ingen hemmeligheder. De fire drenge kom godt 
ud af det sammen, dels fordi de vidste, hvor de havde hinanden. I stedet 
for at gå hinanden på nerverne, engagerede de sig i hinandens projekter. 

Internettet var et gennemgående tema. Moskovitz, der ikke havde 
 meget erfaring med programmering, men en medfødt interesse, udveks-
lede konstant kvikke bemærkninger med Zuckerberg om, hvad der gav 
mening på nettet, hvad der gjorde en hjemmeside god, og hvad der ville 
ske, efterhånden som internettet fortsatte med at gøre sit indtog i hver ene-
ste afkrog af det moderne liv. Da semestret begyndte, havde Hughes ingen 
interesse for computere. Men da de var nået halvvejs gennem året, var han 
også blevet fascineret af den uafbrudte diskussion om programmering og 
internettet, og han begyndte at komme med sine egne idéer, og det samme 
gjorde Moskovitz’ værelseskammerat Olson. Når Zuckerberg fandt på et 
nyt programmeringsprojekt, havde de tre andre drenge masser af meninger 
om, hvordan han skulle opbygge det.

I den fælles stue i lejlighed H33 i Kirkland House smeltede elitens 
privilegier sammen med nørderi i yderste potens. Det der skete, skulle 
vise sig at være noget enestående, men på det tidspunkt virkede det helt 
normalt. Zuckerberg var næppe den eneste iværksætter, der knoklede løs 
i studenterhybelen for at opbygge en virksomhed. Der var ikke noget be-
mærkelsesværdigt ved det på Harvard. Kollegierne var fulde af talentfulde 
og privilegerede børn af magtfulde forældre.

På Harvard går man ud fra, at det er disse unge, som i fremtiden vil regere  
verden. Zuckerberg, Moskovitz og Hughes var bare tre æggehoveder,  
der elskede at tale om idéer. De tænkte ikke på at regere verden. Men fra 
deres usædvanlige, overfyldte bolig skulle der udspringe en idé, der var 
kraftfuld nok til at forandre verden.

Course Match’s succes havde givet Zuckerberg blod på tanden, og han 
besluttede at afprøve nogle flere idéer. Han påbegyndte sit næste projekt 
i oktober og kaldte det Facemash. Det var første gang, Harvard fik hans 
oprørske, respektløse side at mærke. Facemashs formål var at finde ud af, 
hvem der var den lækreste person på universitetet. Ved at bruge den samme  
programmeringskode, som man bruger til at rangere skakspillere (måske 
kunne den også have været brugt til at rangere fægtere med), inviterede 
han til at sammenligne to forskellige ansigter af samme køn og vurdere, 
hvilket der var det mest sexede. Efterhånden som du steg i graderne, ville 
dit billede blive sammenlignet med mere og mere sexede mennesker.
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En dagbog, som han af en eller anden grund besluttede at gøre tilgænge-
lig sammen med softwaren, antyder at Zuckerberg blev optaget af projek-
tet i en periode, hvor han var frustreret over en pige. ”____ er en bitch. 
Jeg må finde på noget andet at gå op i, så jeg ikke tænker på hende,” skrev 
han og tilføjede ”For at være helt ærlig, er jeg en smule beruset.” Måske var 
det hans sårede stolthed, der gav ham idéen til at sammenligne studerende 
med bondegårdsdyr. Ifølge dagbogen var det Billy Olson, som fandt på 
at sammenligne studerende med andre studerende, og kun lejlighedsvis 
at vise et bondegårdsdyr. Da programmet blev lanceret, var dyrene helt 
væk. ”Endnu en Becks-øl vil være passende,” skrev Zuckerberg og fortsatte 
sin Facemash-fortælling. Ifølge dagbogen blev hele projektet færdiggjort i 
 løbet af otte timer og arbejdet blev afsluttet klokken 4 om natten. 

Billederne til Facemash-siden kom fra de såkaldte ”facebooks” (en form 
for fotobøger), som holdes og opdateres af hvert af de huse på Harvard, 
hvor de yngste studerende bor. Det var de billeder, der blev taget den dag, 
hvor de studerende ankom til deres introduktion – den slags akavede og 
pinligt opstillede billeder, som de fleste helst vil glemme alt om. Zucker-
berg var snu nok til at skaffe digitale versioner fra ni af Harvards tolv huse. 
De studerendes avis, Harvard Crimson, kaldte det senere for ”guerilla- 
programmering”.9 I de fleste tilfælde kunne han bare hacke sig ind via nettet.  
En ven fra Lowell-huset lod Zuckerberg bruge sit log-in midlertidigt. 
(Vennen skulle senere fortryde det.) Zuckerberg sneg sig ind i et andet 
hus, satte et ethernet-kabel i stikket i væggen, og downloadede navne og 
fotoer fra husets netværk.

Det faktum, at han gjorde noget, der var forbudt, fik ikke Zuckerberg til 
at tøve. Han var en anelse stædig og kunne godt lide at ruske op i tingene.  
Han bad ikke om tilladelse, før han fortsatte. Det var ikke fordi han egent-
lig havde til hensigt at bryde reglerne; han lagde bare ikke mærke til dem.

Han begyndte at køre Facemash-siden fra sin bærbare computer med 
internetforbindelse søndag den 2. november. ”Blev vi optaget [på Harvard]  
på grund af udseendet?”  spurgte siden.  ”Nej.  Vil vi blive bedømt på 
det? Ja.” Zuckerberg sendte e-mails med links til et par venner. Senere 
påstod han, at han bare ville have dem til at afprøve siden og komme med 
forslag til forbedringer. Men da først folk begyndte at bruge Facemash, 
kunne de åbenbart ikke holde op igen. Hans ”testpersoner” gjorde deres 
egne venner opmærksomme på siden, og Facemash blev øjeblikkeligt et 
undergrundshit. 
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På trods af at Harvard Crimson havde kritiseret Zuckerberg for at ”ap-
pellere til de Harvard-studerendes værste side,” trykte bladet senere en 
ganske velformuleret artikel om, hvorfor softwaren var så populær: ”En 
sidsteårsstuderende med besynderligt sammenknebne øjne og den lækre 
pige fra dit kursus i middelalder-skrifter – klik! Ham, der bor i din byg-
ning, og fyren, som altid skulede til dig i Annenberg – klik! Dine to bedste 
venners respektive bedre halvdele – pause … klik, klik, klik! … Vi Har-
vard-studerende kunne dyrke vores forkærlighed for at dømme mennesker 
omkring os ud fra overfladiske kriterier, uden nogensinde at skulle møde 
nogen af de personer ansigt til ansigt.”10 Ja, det var underholdende.

En homoseksuel fyr, der boede tæt på Zuckerberg, blev begejstret, da 
hans billede i løbet af den første time blev vurderet til at være det mest 
attraktive blandt mændenes. Han gjorde naturligvis sine venner opmærk-
somme på det, og de begyndte så at bruge siden. Da Zuckerberg klokken 
10 om aftenen kom hjem til sit værelse efter et møde, var hans bærbare 
computer så overbelastet af Facemash-brugere, at den frøs. Men naboerne 
var ikke de eneste, der begyndte at lægge mærke til Facemash. Klager over 
kønsdiskrimination og racisme begyndte at sprede sig blandt medlem-
merne af to kvindegrupper – Fuerza Latina og Association of Harvard 
Black Women. IT-afdelingen blev hurtigt involveret, og de spærrede for 
Zuckerbergs internetadgang. På det tidspunkt omkring klokken halv el-
leve samme aften, havde siden været besøgt af 450 studerende, der havde 
stemt på 22.000 fotopar.11

Zuckerberg måtte senere stå skoleret over for Harvards disciplinære 
 administrative komité, sammen med den studerende, der havde givet ham 
adgangskoden i Lowell-huset, hans sambo Billy Olson (der, som dagbogen  
påpegede, havde bidraget med idéer), og Joe Green, en tredjeårsstuderende,  
der boede i lejligheden ved siden af, og som også havde hjulpet til. Zucker-
berg var anklaget for at have overtrådt universitetets ordensregler på grund 
af den måde, siden behandlede sikkerhed, copyright og privatliv på.12  
Komitéen gav Zuckerberg en advarsel og påbød ham møder med en studie-
vejleder. De besluttede ikke at straffe andre. Hvis Zuckerberg ikke havde 
udeladt billederne af bondegårdsdyrene, ville han sandsynligvis ikke være 
sluppet så billigt. Han undskyldte over for kvindegrupperne og påstod, at 
han primært havde opfattet projektet som et datalogi-eksperiment, og at 
han ikke havde vidst, det ville spredes så hurtigt.

Greens far, der var universitetsprofessor, var tilfældigvis på besøg hos 
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sin søn den aften, hvor Zuckerberg fejrede sin relativt milde straf for Face-
mash. Han havde været ude at købe en flaske Dom Perignon, som han 
jublende delte med sine naboer i Kirkland House. Green fortæller: ”Min 
far forsøgte at få Mark til at forstå, at det ikke bare var en bagatel, at han 
næsten var blevet bortvist. Men Mark ville ikke høre på ham. Min far for-
lod os med den opfattelse, at jeg ikke burde være med i flere af Zuckerbergs 
projekter.” Det skulle senere hen vise sig at være et meget dyrt forbud.

For alle andre gjorde episoden det tydeligt, at Zuckerberg havde talent 
for at skabe software, som folk ikke kunne holde op med at bruge. Det 
kom ikke som en overraskelse for hans bofæller. Han havde endda talt 
med Microsoft og andre virksomheder om overtagelse af et program kaldet  
Synapse, han havde lavet sammen med en ven som afgangsprojekt på  
Exeter. Softwaren holdt øje med, hvilken slags musik man kunne lide, så 
det kunne foreslå andre sange i samme stil. Hans venner kaldte program-
met ”Hjernen”, og de var særligt begejstrede, da de hørte, at han måske 
kunne få op til en million dollars for det. De tiggede og bad ham om at 
købe et stort fladskærms-tv til den fælles stue, hvis handlen kom i hus.

Zuckerberg fortsatte med at lave små programmer til internettet. Han 
 lavede blandt andet et, der kunne hjælpe ham med at terpe til et kursus 
om Kunsten i Augustus’ Tid. Han havde næsten ikke været til stede ved 
nogen af forelæsningerne i løbet af det første semester. Da eksamen nær-
mede sig, lavede han hurtigt et sæt skærmbilleder, der viste kunstbilleder 
fra kurset. Han sendte e-mails til de andre på kurset med en invitation til 
at logge ind og bruge dette studieredskab og undervejs tilføje kommen-
tarer ved siden af hvert billede. Hans medstuderende fulgte hans opfor-
dring. Efter de alle havde gjort det, brugte han en aften på at studere det, 
de andre havde skrevet om billederne. Han bestod eksamen. Han skabte 
også et program han kaldte ”Harry Lewis’ seks led,” som var en hyldest til 
hans yndlingsprofessor i datalogi. Han benyttede sig af artikler fra Harvard 
Crimson til at forsøge at identificere relationer mellem mennesker, og der-
næst byggede han et løjerligt netværk af forbindelser til Lewis baseret på 
disse sammenkædninger. Man kunne indtaste navnet på en hvilken som 
helst studerende, og så ville softwaren fortælle en, hvordan den person var 
forbundet med Professor Lewis.

Han arbejdede også på andres projekter. Efter episoden med Facemash 
sluttede han fred med Association of Harvard Black Women ved at hjælpe 
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dem med at opsætte deres egen hjemmeside. En overgang arbejdede han 
sammen med tre sidsteårsstuderende, der forsøgte at opbygge et socialt 
datingsite, som de kaldte Harvard Connection. De havde en idé til en 
 tjeneste, der kunne fortælle folk om fester, skaffe rabatter på entréen til 
natklubber, og andre features, de overvejede. Men de var ikke program-
mører. De tre – de atletiske og næsten to meter høje enæggede tvillinger, 
Cameron og Tyler Winklevoss, og deres ven Divya Narendra – havde op-
søgt Zuckerberg i november efter at have læst om ham i Harvard Crimson. 
De tilbød at betale ham for at stå for programmeringen til deres side.

”At arbejde på de her små projekter var en hobby, jeg havde,” siger 
Zuckerberg nu. ”Jeg havde omkring tolv projekter kørende det år. Selv-
følgelig var jeg ikke fuldstændigt engageret i nogen af dem.” De fleste af 
dem, siger han, handlede om at ”se, hvordan folk var forbundet gennem 
fælles referencer.”

Zuckerbergs interesse for at opbygge websites, der indeholdt sociale 
elementer, var opstået den foregående sommer. Han boede dengang på et 
kollegium ved Harvard Business School sammen med to venner fra Exeter, 
heriblandt Adam D’Angelo, som han havde udviklet Synapse – program-
met, der foreslog musik – sammen med, og som nu studerede datalogi ved 
California Institute of Technology. En anden nær ven ved navn Kang-Xing 
Jin, der også studerede datalogi på Harvard, boede der også. Alle tre havde 
indbringende programmeringsjobs, som de ikke fandt særligt krævende, 
og Zuckerberg havde slået op med sin kæreste. Der var masser af tid til 
løsslupne, uformelle diskussioner, der ofte drejede sig om, hvilken slags 
software der ville blive det næste store hit på internettet. 

D’Angelo havde iværksat sit eget provokerende projekt fra sit kollegie-
værelse på California Institute of Technology (også kaldt Caltech) året 
forinden. Det hed Buddy Zoo, og inviterede brugere til at uploade en 
liste over deres venner på AOL Instant Messenger (AIM) til en server og 
sammenligne dem med de lister, andre havde uploadet. Man kunne se, 
hvem der delte hvilke venner, og dermed få illustreret sit netværk af sociale 
forbindelser. Dengang var AIM det foretrukne kommunikationsredskab 
blandt Amerikas unge (og mange voksne). Hundredtusindvis af AIM- 
brugere prøvede Buddy Zoo, og det var en kortvarig succes online.  
D'Angelo gjorde ikke noget forsøg på at gøre det til en forretning, og lod 
det med tiden dø ud. Men det pegede i en lovende retning.
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I løbet af vinterferien blev Zuckerberg opslugt af at programmere til endnu 
et projekt, som han var særligt ivrig efter at blive færdig med. Hans for-
undrede venner lagde ikke mere mærke til det nye projekt end til de andre. 

Den 11. januar gik Zuckerberg på nettet og betalte Register.com fem-
ogtredive dollars for at registrere webadressen Thefacebook.com i ét år. 
Dette site lånte idéer fra Course Match og Facemash såvel som fra en tje-
neste kaldt Friendster, som Zuckerberg var medlem af. Friendster var et 
socialt netværk – en tjeneste, der inviterede folk til at skabe en ”profil” 
af sig selv med information om hobbyer, musiksmag og andre personlige 
ting. På disse tjenester forbandt folk deres egne profiler til deres venners 
for derved at identificere deres eget ”sociale netværk”.

Friendster havde, som de fleste andre sociale netværk dengang, primært 
til formål at hjælpe folk med at skabe forbindelse til andre for at date. 
Idéen var, at man måske kunne finde én med romantisk potentiale ved 
at studere ens venners venner. Friendster havde taget Harvard med storm 
det foregående år, men tjenestens popularitet var dalet efter den nærmest 
natten over var blevet en landsdækkende succes, og havde fået millioner 
af brugere. Det skabte tekniske vanskeligheder, som gjorde siden langsom 
og besværlig at bruge. Et andet, mere prangende socialt netværk kaldt  
MySpace var blevet lanceret i Los Angeles i august året før. Det voksede 
hurtigt og havde allerede omkring en million medlemmer, selvom det ikke 
havde gjort det store indtryk på Harvard.

På Harvard havde man gennem flere måneder hævdet, at man ville tage 
alle husenes ”facebooks” – dem som Zuckerberg havde taget dele fra for at 
skabe Facemash – og forene dem online i en form, der gjorde søgning efter 
personer mulig. At studere disse billeder var en udbredt fritidsaktivitet. Der 
fandtes en trykt ”facebook” for hele universitetet, The Freshman Register,  
som blev udgivet hvert år, men det indeholdt kun de nye studerende. Der 
blev flittigt tilføjet kommentarer i de trykte udgaver – drenge, for eksem-
pel, kunne finde på at sætte cirkler omkring billederne af de pæneste piger.

Da de studerende havde set, hvad der var muligt med Friendster, ville 
de have en online-udgave af deres ”facebook”. Det var åbenlyst, at det 
ikke var særligt vanskeligt at skabe en form for opslagsbog på nettet. Hvis 
en entreprenør i San Francisco kunne gøre det, hvorfor kunne Harvards 
administration så ikke også? Denne tanke var overraskende udbredt. På 
mange universiteter det år pressede de studerende på for at få deres ad-
ministrationer til at oprette fotobøger på nettet. Harvard Crimson henty-
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dede gentagne gange til nødvendigheden af at skabe en online ”facebook”.  
Redaktørerne havde det synspunkt, at hvis en studerende kunne skabe 
Facemash, så var der ingen grund til, at en programmør ikke skulle kunne 
skabe en ”facebook”. I en leder fra den 11. december, ”Smil til kameraet: 
En elektronisk facebook over hele universitetet skal være både brugbar 
og underholdende for alle,” beskrev redaktørerne nærmest, hvordan man 
skulle lave sådan et site.13 Artiklen lagde stor vægt på de studerendes behov 
for at kontrollere information om dem selv i sådan et system. Det efterår 
fulgte Zuckerberg et matematikkursus i grafteori. Da semesteret var over-
stået, gik alle de studerende på kurset ud for at spise middag sammen, og 
de endte med at tale om behovet for en ”universel ’facebook’.” Så Zucker-
berg gik hjem og lavede en. 

”Det var tydeligvis et lille ’fuck jer’ til Harvard,” siger en ven og studie-
kammerat. ”De blev ved med at sige, at de ville lave en centraliseret ”face-
book”, men de havde en masse bekymringer om, at informationerne var 
deres. De mente, der var juridiske komplikationer. Mark tænkte bare, 
at man kunne få folk til at uploade informationerne selv.” Faktisk sagde 
Zuckerberg senere, at det var lederen i Crimson, der i første omgang gav 
ham idéen til at skabe Thefacebook. ”Mange af de problemer, der var i for-
bindelse med Facemash kunne have været undgået,” skrev Crimson, ”hvis 
bare siden havde været begrænset til studerende, der frivilligt uploadede 
deres egne billeder.”14

Denne simple erkendelse, kombineret med Zuckerbergs ønske om at 
skabe en pålidelig opslagsbog baseret på ægte information om studerende, 
blev til Thefacebooks grundidé. ”Vores projekt begyndte som en måde at 
hjælpe folk til at dele mere på Harvard,” siger Zuckerberg, ”så folk kunne 
få et bedre overblik over, hvad der skete på skolen. Jeg ville have, at det 
skulle være sådan, at jeg kunne få adgang til informationer om hvem som 
helst, og hvem som helst kunne dele alt, hvad de ville.”

Hans nye tjeneste for Harvard-studerende var ikke et dating-site som 
Friendster. Det var et meget enkelt kommunikationsredskab, der var be-
regnet til at løse det simple problem, det var at holde styr på ens studie-
kammerater, og hvad der skete i deres liv. Nogle af Zuckerbergs venner 
mistænkte det for også at være en måde, hvorpå Zuckerberg kunne hånd-
tere sin indadvendte personlighed. Hvis man er en nørd, som har lidt svært 
ved at relatere til andre mennesker, hvorfor skulle man så ikke skabe et 
website, der gør det nemmere?
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Thefacebook trak også på andre inspirationskilder – de såkaldte ”away 
messages”, som AIM-brugere efterlod, når de ikke var ved deres computer. 
AIM-brugere brugte ofte disse korte, velvalgte sætninger til at vise hvor 
opfindsomme, de var. Selvom der kun var plads til nogle få ord, inklude-
rede brugerne politiske erklæringer og humor såvel som praktisk informa-
tion om, hvor medlemmet befandt sig. AIMs ”away messages” var så vig-
tige for Zuckerberg, at et andet af hans tidligere softwareprojekter havde 
været et program, der fortalte ham, når hans venner ændrede deres ”away 
messages”. Thefacebook skulle være en stærk kombination af AIMs ”away 
messages” og dette program – et sted, hvor der kunne være endnu mere 
information om én selv, sådan at ens venner ville være i stand til at følge en. 
(De nuværende statusopdateringer på Facebook er direkte efterkommere 
af AIMs ”away messages”.)

Både Course Match og Facemash kørte fra Zuckerbergs bærbare com-
puter over internetforbindelsen i hans værelse, men Course Matchs succes 
havde været hård ved harddisken. Zuckerberg mistede en hel del data. Og 
en del af grunden til balladen med den administrative komité var, at han 
brugte Harvards netværk til at hoste siden. Så denne gang var hans tilgang 
mere seriøs. Han søgte på nettet og fandt et webhotel ved navn Manage.
com. Han indtastede sit kreditkortnummer og begyndte at betale femog-
firs dollars om måneden for plads på en server. Her skulle Thefacebooks 
software og data ligge. Det skulle være Thefacebook.com – ikke en del af 
netværket på www.harvard.edu. Han var ikke sikker, men han havde en 
svag fornemmelse af, at dette kunne blive til mere end kortvarig under-
holdning.

Der var endnu et tegn på, at han troede på, at noget helt usædvanligt 
kunne ske: han lavede en aftale med en tredjeårsstuderende, der havde 
forstand på forretninger – Eduardo Saverin. Han ville give Saverin en 
tredjedel af Thefacebook mod, at Saverin investerede et mindre beløb og 
hjalp til med det finansielle. Zuckerberg kendte Saverin fra Alpha Epsilon 
Pi, en selektiv studenterforening for mandlige, jødiske studerende, hvor 
de begge for nyligt var blevet optaget. Saverin skulle regne ud, hvordan 
Thefacebook kunne tjene penge, hvis det blev en succes. Den dannede 
og vellidte Saverin var søn af en rig, brasiliansk industrimagnat. Han var 
med i universitetets investeringsforening, en fremragende skakspiller, og 
han var kendt som et matematikgeni blandt sine venner. De to studerende 
blev enige om at investere 1.000 dollars hver. (Bofællen Joe Green siger, 
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at Zuckerberg også tilbød ham at blive forretningspartner, men da Greens 
far hørte om det, blev han ”rimelig godt gal i hovedet”, så Joe takkede 
nej. Senere hen kaldte han det – altid efterfulgt af en plaget latter – for en 
”fejltagelse i milliard-klassen.”)

Onsdag den 4. februar 2004 om eftermiddagen klikkede Zuckerberg på 
et link på sin manage.com-kontoside. Thefacebook.com var på nettet. På 
forsiden stod der: ”Thefacebook er en online opslagsbog, der skaber kon-
takt mellem mennesker gennem sociale netværk på universiteter. Vi har 
åbnet Thefacebook for alle på Harvard University. Du kan bruge The-
facebook til at søge efter personer på dit fakultet, finde ud af hvem der går 
på dine hold, slå dine venners venner op, se dit sociale netværk gengivet 
visuelt.” Zuckerberg gav sig selv brugernummer fire. (De første tre konti 
blev brugt til test.) Bruger nummer fem var værelseskammeraten Hughes, 
nummer seks var Moskovitz, og nummer syv var Saverin. Zuckerbergs ven 
og studiekammerat Andrew McCollum designede et logo ud fra et billede 
af Al Pacino, som han havde fundet online, og som han dækkede af en sky 
af ettaller og nuller – alle digitale mediers grundlæggende komponenter.

Lige fra første øjeblik spredte softwaren sig hurtigt. De første brugere – 
Zuckerbergs naboer i Kirkland House – sendte e-mails til andre studeren-
de, og inviterede dem til at oprette en profil og blive deres venner på The-
facebook. Det affødte flere e-mails fra de studerende, der inviterede deres 
egne venner til at blive medlemmer. En eller anden foreslog, at man sendte 
en e-mail til alle på Kirkland-husets mailingliste – omkring trehundrede 
mennesker. Næsten tredive mennesker meldte sig til med det samme.

Det var starten på en viral eksplosion. Om søndagen – fire dage efter 
startskuddet – var mere end 650 studerende blevet medlemmer. Yderligere 
trehundrede kom til om mandagen.15 Thefacebook blev næsten med det 
samme det primære samtaleemne i Harvards kantiner og i pauserne mel-
lem undervisningen. Folk kunne ikke holde op med at bruge det.

For at blive medlem skulle man oprette en profil med et billede af sig 
selv og et par personlige oplysninger. Man kunne tilkendegive, om man var 
i et forhold eller ej. Vælg en mulighed fra rullemenuen: single, i et fast for-
hold eller i et åbent forhold. Man kunne tilføje sit telefonnummer, AIM-
brugernavn og e-mailadresse; fortælle hvilke kurser man fulgte (en feature, 
der var inspireret af Course Match); ens yndlingsbøger, -film og -musik; 
hvilke klubber man tilhørte; ens politiske overbevisning (meget liberal/
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