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K A P I T E L  1

ELONS VERDEN

9

“Synes du, jeg er skør?”
Det spørgsmål blev stillet af Elon Musk som afslutningen på en meget

lang middag, vi spiste sammen på en eksklusiv fiskerestaurant i Silicon
Valley. Jeg var den første, der ankom til restauranten, og jeg slog mig ned
med en gin og tonic i forvisning om, at Musk – som altid – ville komme
for sent. Efter et kvarters tid dukkede Musk op i dyre skindsko, designer-
jeans og plisseret smokingskjorte. Musk er lidt over 1,80 meter høj, men
alle, der kender ham, siger, at han virker meget større. Han er sindssygt
bredskuldret og en kraftig og robust fyr. Man skulle tro, han ville udnytte
sin statur til at gøre sin entré som en rigtig alfahan. Men Musk virker
nærmere forlegen, når han træder ind i et lokale. Han kommer gående
med let nedadbøjet hoved, giver hurtigt hånd, når han når frem til
bordet, og skynder sig så at sætte sig ned. Herefter skal han bruge et
øjeblik på at varme op og blive afslappet.

Musk inviterede mig til middagen med henblik på en slags forhand-
ling. Halvandet år tidligere havde jeg afsløret min hensigt om at skrive en
bog om ham, og han havde afsløret sin egen hensigt om ikke at deltage i
projektet. Hans afvisning sved, men fik mig til at agere som en ægte,
stædig reporter. Hvis jeg var nødt til at skrive bogen uden ham, så måtte
det være sådan. Der var masser af tidligere medarbejdere i Musks virk-
somheder, Tesla Motors og SpaceX, som havde lyst til at snakke, og jeg
kendte allerede mange af hans venner. Jeg holdt det ene interview efter
det andet, måned efter måned, og efter at have talt med omkring 200




