Hvad er Kbh
Læser?
Folk på Jorden, hør dette! - du sidder nu med programavisen til Københavns litteraturfestival, der finder sted i
slutningen af februar og løber 10 fulde dage fra d. 23.
februar til 4. marts med arrangementer overalt i byen - i år
med hele 87 forskellige steder og arrangører. Stederne er
alt fra bibliotekerne til små boghandlere til hemmelige hjørner i hovedstaden, der alle har arbejdet hårdt for at sætte
over 100 spændende arrangementer op til jer. Festivalen
har hvert år et tema. I år er temaet: MANIFEST!

Hvad finder du
her i avisen?
Her i avisen finder du skriverier, der omhandler årets tema
på alle mulige måder. Du finder både unikke bidrag af forfattere skrevet til anledningen, samt en række artikler, der
sætter fokus på temaet med skæve og spændende vinkler.
Andre kunstformer, såsom tegneserien og fotokunsten, er
vanen tro også repræsenteret. Derudover har vi indsamlet
en lang række minifester, hvor folk i alle mulige afskygninger giver deres idiosynkratiske bud på et minimanifest - alle disse udfolder manifestet historisk,
ahistorisk, idiotisk, poetisk, filosofisk, fabulerende,
legende, latterligt og litterært.
En række portrætter fokuserer på Københavns litterære
aktører og ildsjæle. De passer og dyrker litteraturen året
rundt, så opdag dem og find dem - også selvom du ikke
får dem besøgt under festivalen. Men vi bevæger os også
udenfor Københavns litterære bymur: vi flanerer igennem
Europa, over Tyskland, til Grækenland, til Libanon og
Kenya, Nigeria, Tanzania og mange andre steder…
Bagerst i avisen finder du festivalens samlede program.
Her kan du orientere dig om festivalens mangefacetterede
arrangementer.

Så hvad er et
manifest?
Manifestet er et programskrift. En række udsagn, udråb,
påbud!! Det anviser et opgør, kræver handling og peger på
en ny mulig fremtid. Det vil vække og mobilisere, omstyrte
det gamle og skabe en ny og bedre verden. Igennem
kunsten, litteraturen, teknikken, poesien og politikken.
Man sondrer ofte mellem tre typer af manifester: det
politiske revolutions-ivrige kampskrift, de tidlige litterære
manifesters foreskrivende poetik samt endeligt det sprudlende skæve avantgarde-manifest, hvor alt synes at smelte
sammen i et skønt samfundsomvæltende sammensurium.
Det interessante ved manifestet er, at det ofte bringer
mange kunstarter i berøring, som lystigt stjæler og låner
fra hinanden. Og så er det tit polemisk, idiosynkratisk,
aktivistisk og politisk. Således afspejler manifestet på
mange områder sin samtid, men kræver en anden fremtid.
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Fred og frihed er vores mål. Vi har aldrig opnået noget ved krig og ønsker det fremdeles heller ikke.
The Diggers and the Levellers, Folkets aftale
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minifest #1
Læsning som intervention
Brian Benjamin Hansen og Henrik Jøker Bjerre,
forfattere og splittede subjekter

Opråb fra oberst Viking til folket:
Det moderne samfund og dets fremtid
Oberst Viking, Kirsten Birgits troldehær

Jacques Lacan sagde engang, at en fortolkning, hvis
effekter er forstået, ikke er en psykoanalytisk fortolkning.
Langt mere end at forstå handler det i psykoanalysen om
at skabe en effekt. Analytikeren må bryde ind i eller supplere analysandens tale for at spille bolden tilbage eller vende
en tanke på hovedet. Det kan bestå i bare at rømme sig på
det rigtige tidspunkt eller foreslå en alternativ betydning af
de ord, analysanden selv har brugt. En intervention handler
om at ”ramme” analysanden, så der pludselig sker noget
med hans eller hendes forståelse af sig selv: Giver den
analysanden mulighed for at tale mere frit, giver den ham
eller hende et nyt sprog eller nye tanker? Måske fungerer
læsning også nogle gange sådan? Vi læser ikke nødvendigvis for at forstå, men for at der skal ske noget med os.

Trolde, medmennesker

I et essay citerer den norske forfatter Ole Robert Sunde
filosoffen Arthur Schopenhauer for udsagnet ”Å lese vil si å
tenke med et fremmed hode istedenfor sitt eget”. For mig
er det ikke et ”i stedet for”, men et ”sammen med”: Ved at
stimulere vores forestillingsevne og fantasi gør litteraturen
os bedre til at møde verden på en mere tolerant måde,
fordi den lærer os noget om, hvordan det er at være en
anden end os selv. I en tid, hvor politisk korrekthed ofte
opfattes som et irritationsmoment og moral og idealisme
som noget, der ødelægger den gode stemning, må vi
insistere på rummelighed og nuancer, på læsningen som
en grundig og tålmodig måde at lytte på. Vi må insistere på
vigtigheden af at læse så meget som muligt om og af mennesker, der kommer fra andre kår, steder og tider end os.

Vågn op til dåd!
Skån øjnene for lyset
Lad synet vænne sig, tilpasse sig mørket
Hvor det fordærvede skjuler sig
Hvor det korrupte hersker
Så skrøbeligt bag immune skjolde
Grib jeres høtyve og hæv jeres fakler
Hør kaldet fra den frådende kamp
Under bygen af brændende pile
Marcher kun fremad – giv aldrig op
Lad kampråbet runge som buldrende torden
Og flå magtens tinder i stykker
Flammehavets tunger strækker sig mod himlen
Mens horisonten fyldes med brændende bål
Trolde, medmennesker
Tænk selvstændigt
Udfordrer autoriteterne
Never surrender!

Oberst Viking

Et fællesskab af fremmede hoveder
Martin Bastkjær, forfatter og anmelder

Vågn op til dåd!
Samfundets trygge jerngreb kvæler os
Svøber os i fremmedgørelsens lænker
Slæber os bag elitens grønne Tesla
Systemet er ramt af blind infektion
Ulve i jakkesæt vogter
Vi blændes, mens tusmørket falder
Af similidemokratiets funklende søgelys

Minifest
Asger Schnack, forfatter og forlægger
Vild åbenbaring kontra linjemellemrum.
Usikkert vejrlig versus dommerkomité.
Til hver en tid over for aldrig eller næsten aldrig.
Jeg i stedet for alle mulige stiller mig ind her med alt, hvad jeg har
af ord og længsler.
Du i modsætning til ingen lever i omvæltningens tegn.
Noget er ikke længere det samme på grund af disse violiner.
To og to ses det enestående.
Tag tomheden og løft den én centimeter op.
Det løftede ligger på læben.
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Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!
Immanuel Kant, Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?

Foto: Jon Auring Grimm

MANIFEST
FOR SNAVSET
Af Kristina Stoltz, 2018
Engang døde man på grund af mangel på HYGIEJNE, på
grund af noget så simpelt som manglende håndvask efter
toiletbesøg.
For tiden er det moderne at bo i glaskuber, at spejle sig
i glas i stedet for at hænge billeder på væggen. Vi er
glade for gennemsigtighed, nej, vi er mere end glade, vi er
besatte af TRANSPARENS, rengøringsprodukter, afrapportering. Vi bygger glasbyer. Boligområder der i fugleperspektiv ligner én stor gennemsigtig sø: Alle indbyggerne
hedder Narcissus. Alle indbyggerne hedder EKKO. Ordene
der udveksles i disse boligområder kan være meget indignerede. Ofte indgår ord som LORT og SVIN i sætningerne,
men det lægger ingen rigtigt mærke til. Udvekslingerne
er blevet skingre symfonier, som de fleste er enige om at
påskønne. Man tænker på dem som vigtige ventilationer.
Man tænker måske endda på dem som udtryk for en FRIHEDSKAMP, en vigtig, kontinuerlig MODSTAND over for
det pænhedstyranni, som nogle frygtelige bakterieinficerede personer går ind for. Disse skingre symfonier bølger
mellem glasvæggene hele døgnet, også når de fleste sover,
de er blevet permanente hyletoner i alles indeklima, i alles
udeklima. Dybest set kan ingen svare på, hvorfor der benyttes så kraftfulde betegnelser og profane ord i de ellers så
sikre og rene rum. Der er opstået en voldsom vrede i disse
sikre ZONER. I disse GENNEMSIGTIGE byer, i disse overordentligt RENE stuer. Der er opstået en kolossal ANGST
for bakterier, sygdomme, død og ødelæggelse. Så stor en
angst, at mange ikke tør bevæge sig uden for glasbyerne
længere, at nogen må indlægges på lukkede afdelinger for
at komme angsten til livs.

kunne lige så godt være en kolossal SKY på himlen, nogle
børn en sommerdag ligger på græsset og peger op på. Se,
jeg ligner en hund, ja, nej, en ELEFANT, et hus, en traktor,
indtil jeg ikke ligner noget som helst længere. Måske bare
hvid røg mod en blå himmel. Måske ingenting. Det gik
hurtigt. Nu er jeg kun BEVIDSTHED. Tanker på et SPROG,
som jeg tror er mit eget, men i virkeligheden er det denne
evindelige HYLETONE: De skingre symfonier er blevet min
egen indre STEMME. Der er ikke andet at gøre end at tage
tøjet af og åbne vinduerne, mærke den iskolde januarvind
udefra, begynde at fryse. Tak, nu ryster jeg af kulde, så jeg
nærmest øjeblikkeligt har lyst til at give op. Mere skulle der
ikke til. Jeg er en SVÆKLING. Fuldkommen ude af stand til
at overleve nogen som helst længerevarende MODSTAND.
For at gøre det endnu værre, tvinger jeg mig selv udenfor,
ruller mig i en tilfældig mudderpøl. Ja, splitternøgen. Jeg
bliver både beskidt og gennemfrossen, og ja, det er vanvittigt, på sin vis latterligt. Der er vel afgørende RISIKO for, at
jeg pådrager mig selv farlige bakterier og risiko for lungebetændelse. Det må jeg formode. Det er ikke utænkeligt, at
jeg bringer mig selv i LIVSFARE.

I de nye gennemsigtige byer handler det primært om at
kunne se sig selv fra alle tænkelige vinkler. Det handler om
at benytte RØNTGEN til hverdag for at vide sig sikker på,
at man ikke fejler noget, det handler om at kunne se igennem vægge for at vide sig sikker på, at der ikke trænger
fremmede elementer ind i bygningerne.

Dette er et forsvar for SPROGET som betydningsbærende.
Et forsvar for SNAVS som afgørende element for min
OVERLEVELSE. For alles overlevelse. Også selvom enkelte
af os DØR af det. Vi skal rense sproget for LORT og i stedet trække den op af lokummet. Sådan. Smør dig ind i din
egen fæces, i dit eget, i din kones menstruationsblod. Bring
TABUERNE ind i midten af dit glasbur. Yes, det lugter, det
STINKER, men du skal ikke gå i bad om morgenen længere. Hold op med det. Stop med at trimme, groome, salve,
og gøre dig lækker. Du er fra nu af ULÆKKER. Du står fra
nu i direkte forbindelse med alt det foragtelige, med alt
hvad vi normalt forkaster og UDGRÆNSER. Træd ud i verden om morgenen på bare fødder og bring al skidtet med
ind i din seng om aftenen. Læg dig til at sove i din egen
svinesti. Du er fra nu af et SVIN. Du kan fra nu af kalde dig
et SVIN og være stolt af det. Sut på dine snavsede fingre
og tænk, at det er i en højere sags tjeneste, at du eventuelt
bliver dødeligt syg. At du eventuelt dør af dit eget svineri.

Jeg befinder mig i midten af glaskuben, men fordi der hviler
et så evindeligt mørke her, kan jeg kun se mit eget ansigt,
min egen krop i vinduesruderne – forvreden ser jeg ud lige
meget, hvor jeg kigger hen. Men jeg mærker ingenting. Jeg

Jeg ved, at der er tale om et TILBAGESKRIDT, og jeg
anser det for at være livsnødvendigt. LIVSBEVARENDE.
Kald det dårlig hygiejne. Eller kald det KATHARSIS. Jeg
kalder det GENEROBRING.

Den frie tanke- og meningstilkendegivelse er en af menneskets dyrebareste rettigheder; enhver kan tale, skrive og trykke frit, men skal ved misbrug af denne frihed stå til
ansvar i de tilfælde, loven bestemmer. Menneskerettighedserklæringen, vedtaget af den franske Nationalforsamling 26.8.1789
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Troen på tech
Af Tine Stevnhoved
Facebook, fake news, Tinder dates, Netflix, googling og
gadgets. Vi lever i en tid, hvor teknologi er allestedsnærværende. Teknologier der spiser vores tid, sluger opmærksomheden, effektiviserer ved at automatisere, styrker
netværket og udfordrer de personlige relationer. Måske.
Tænk over det. Hvordan synes vi selv det går?
En teknologisk forbundet verden
Siden opfindelsen af den elektriske telegraf har visioner om
en forbundet verden været en del af fortællingen om samfundets udvikling. Mange af visionerne handler om tid; om
hurtige forbindelser og global samtidighed. Om fremskridt,
acceleration og eksponentiel udvikling; en anden verden, et
nyt i morgen.
Futuristerne hyldede i deres manifest fra 1909 ”den evige,
allestedsnærværende fart” og teknologiens voldsomme,
nærmest destruktive forandringskraft. Men der er også
mere prosaiske udsagn, som telegrammet fra præsident
Buchanan til dronning Victoria da verdens første transatlantiske kabel forbandt det europæiske og amerikanske
kontinent: ”May the Atlantic telelgraph, under the blessing of Heaven, prove to be a bond of perpetual peace and
friendship between the kindred nations”.
Teknologi er et værktøj til at forandre verden og techmanifestet et bud på, hvordan vores liv bedst udfoldes i
en teknologisk verden. Samfundsvisioner om modernitet,
rationalisme og civilisationens fremskridt; men også om
forbindelser til en verden bagom horisonten, veje til noget
større og dragende ukendt.

”I come from cyberspace the new home of mind. On behalf
of the future, I ask you of the past to leave us alone. You
are not welcome among us. You have no sovereignty where
we gather.”
I 1996 brød forfatter og internet pioneer John Perry
Barlow med den gamle verden i manifestet 'A Declaration
of the Independence of Cyberspace'. Her proklameres
Cyberspace som et uafhængigt og kropsløst fællesskab.
En tilstand hævet over regulering, politisk og økonomisk:
dårskaber som kun hører til i en verden af kød og stål.
Cyberspace var et globalt og åndeligt fællesskab med lige
adgang for alle.
Enough is enough!
Verden er i dag en anden. Online radikalisering, hackerangreb, identitetstyveri, magtcentralisering og ekkokamre
sætter i dag oftest dagsordenen i den digitale sfære og
skaber bekymring blandt politikere og borgere.
Fra midten af halvfemserne hørtes kritiske røster fra
nettets aktivister. ”We must defend our own privacy if
we expect to have any” proklamerede Eric Hughes i A
Cypherpunk's Manifesto og refererede til, hvordan mennesket historisk altid har udviklet metoder til fremme af
privatliv. Fra sagte hvisken og en dør der lukkes til kuverter
med dobbelt fór og hemmelige håndtegn. Den praksis ville
Hughes digitalisere.
Men at ændre adfærd er ikke nemt. Særligt hvis de
værktøjer og systemer, vi bruger, manipulerer os og skaber
falske behov. ”These are not neutral tools. They are part of
a system designed to keep us hooked”. Siden Tristan Harris
i 2015 skrev manifestet 'Technology is hijacking our minds'
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Kvinden har ret til at bestige skafottet. Hun må da også have ret til at bestige talerstolen.
Olympe de Gouges, Erklæring om kvindens og medborgerindens rettigheder

har han skabt en bred bevægelse af kritiske røster som
kræver en teknologi, hvor mennesket og brugerens behov
kommer før markedets interesser. 2017 efterlod mange af
os med en stigende fornemmelse af desillusion. Vi troede
og drømte om en verden med lige adgang. En verden hvor
teknologien frisatte os; ikke et system, hvor vi endte med
selv at være produktet.
Lad os genstarte nettet
2018 kalder på nye fortællinger. Det starter med følgende
tankeeksperiment: Forestil dig muligheden for at genopfinde nettet, at starte på ny, men med afsæt i fortidens
tech-visioner og mere end 100 års erfaring. Hvilke værdier
blev glemt, hvad er værd at holde fast i og hvilke fejltrin
skal ikke gentages?
ENIGMAs installation MANIFEST NOW, opstilles på
Københavns Hovedbibliotek i hele festivalperioden.
Inspireret af beat-forfatternes cut-up-teknik har
ENIGMA samlet 15 ikoniske tech-manifester og skåret
dem i mundrette bider. Installationen gør det muligt
for de besøgende at sammensætte de gamle manifester på ny.

”Progress is not the essence of our privacy”, ”Technology is hijacking humanity”, ”The internet died
yesterday”.
Alle bidrag – de vrede, de lyriske samt den rene
nonsens – kan ses på websitet manifestnow.tech
Installationen MANIFEST NOW opstilles på Københavns Hovedbibliotek fra 25. februar til 4. marts 2018.
Installationen er udviklet af ENIGMA i samarbejde
med Hello Great Works. Fri entre.
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Alle mennesker er født frie - og de har alle lige rettigheder
Marquis de Sade, Endnu en indsats franskmænd, før I kan kalde jer republikanere
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Endnu engang slynger
vi vor udfordring mod
stjernerne

– fem afsnit og ti punkter om
manifestets form og ophav

André Breton

Max Ernst-udstilling, Paris 1921

Åbning af Dada-udstilling, Berlin 1920
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Lad al kunst forgå, om nødvendigt, så længe vi er sikret sand ligestilling.
Sylvain Marechal, Manifest for de ligestillede

The Motherfuckers, en dadaistisk
-inspireret anarkistisk kunstgruppe

Af Kasper Opstrup

- II -

-I-

Formmæssigt består manifestet ofte af en liste, en stribe
nummererede deklamationer, som man kender det tilbage
fra for eksempel både 'Fama Fraternitas' og 'Menneskerettighedserklæringen' fra 1789:

Manifestet udgør på mange måder den modernes genre
par excellence. I dets oprindelige form var det en offentlig erklæring af intentioner, holdninger, mål og motiver,
udstedt af en regering, organisation eller suveræn magt.
Siden trykpressens opfindelse har det tillige været profeter
og visionæres foretrukne udtryksform.
Dets rødder kan lokaliseres i den religiøse trosbekendelse og de millenariske bevægelsers proklamering af
helligåndens komme og en ny tidsalder.
Som genre opstod det med det moderne ur-manifest
over dem alle, 'Det kommunistiske partis manifest' fra 1848,
der med sin prosabegyndelse i et hjemsøgt Europa også
viser, hvordan det moderne manifest ofte er en slags fiktion
forklædt som fakta.
På grund af de historiske ligheder mellem millenariske bevægelser og politiske doktriner er manifestet ofte
bærer af et politisk perspektiv. I takt med at der skete et
erkendelsesmæssigt skred i det moderne fra tradition mod
innovation, blev der produceret et væld af manifester. Som
oftest var brændstoffet en fusionering af politisk mobilisering og spiritual vækkelse, der skulle besynge en ny tids
nye menneske.
Fra at blive udstedt af krigsførende prinser, partipolitikere og revolutionære, er det i de sidste par århundreder
blevet til kunstnere og forfatteres elastiske og uforudsigelige materiale, selv om der stadig skrives vigtige politiske
manifester.
Et tidligt eksempel på kombinationen af politisk og spirituel
vækkelse finder vi i Fama Fraternitas, det første Rosenkreuzer-manifest, trykt i 1614. Manifestet skabte både
Rosicrucianerne som et hemmeligt selskab, samtidig med
at det kaldte for en ny reformation af kristendommen, for
gratis helbredelse af de syge og for et samfund bestående
af universelt broderskab – en af grundene til at konspirationsteoretikere har set dem som de illuminerede bag
den franske revolution, selv om de allerede i samtiden blev
afsløret som en slags spøg.

Marinetti-portræt af R. Zátková

Revolutionstiden udgør et tidligt højdepunkt i manifestets
forhistorie og åbnede formen op for de senere romantikere
med et væld af manifester: Fra de politiske som Jacques
Rouxs 'De rasendes manifest' fra 1793, der på radikal vis
gjorde op med klassesamfund og ejendomsret til de mere
litterære manifester som for eksempel hos berygtede
Markis de Sades 'Endnu en indsats, franskmænd, før I
kan kalde jer republikanere' (1771), der inden for en fiktiv
ramme blandt andet opfordrede til universel prostitution og
afskaffelse af alle religiøse og politiske institutioner.
Dette peger på en del af manifestets tiltrækning: Det
er ofte en overraskende, kompleks og paradoksal genre,
der på samme tid er høj og lav, logisk og absurd, flabet og
oprigtig.

1. Et manifest vil noget. Det står altid på kanten til handling.
2. Fordi det er en performativ talehandling, manifesterer
det noget nyt, en uforsonlig andethed, der nægter at
acceptere verden, som den er.
3. Det er et brud, et møde mellem hvad der er, og hvad der
bør være; et øjeblik, hvor fremtiden bryder ind i nutiden
som mulighed.
4. Manifestgenren handler om, hvad der er nyt, og hvad
der er nu. Overdrevet, legende, lidenskabelig, manifestet er større end livet. Højt og hurtigt. Superlativer
– de allerbedste, STORE BOGSTAVER og en overflod
af udråbstegn (!!!) er manifestforfatteres redskaber,
som anvendes gavmildt til at formidle de ekstatiske og
visionære krav og give dem form som råb.
5. Det er en alternativ genre. Den vil genskrive fortiden,
samtidig med at den vil fremskrive en (anden) fremtid.
6. Fordi genren kan lokaliseres et sted mellem traktat,
trosbekendelse og prosadigt, kan den altid redefineres.
7. Det skaber altid sine egne definitioner afhængigt af
konteksten.
8. Det er en megaloman genre, hvilket er med til at adskille den fra for eksempel poetikken, som ofte er mere
rationel og afmålt.
9. I dets moderne udgave er det ofte teatralsk og absurd
og blander deklarationer med narrativ.
10. I ekstreme tilfælde af selv-definition bliver manifestet et
meta-manifest, der reflekterer over selve manifestet.
Fra midten af det 18. århundrede og frem aftager manifestets religiøse betydning. I slutningen af det 19. og
begyndelsen af det 20. århundrede bliver det politiske og
det kunstneriske manifest adskilte størrelser. Manifestet
begynder at hjemsøge kulturen som en kunstnerisklitterær genre.
Det politiske eller teologiske manifests virkning afhænger af dens magt til deklamation og overtalelse.
Det kunstneriske manifest, hvis arbejde skal videreføres i en anden verden, er en æstetisk kamp med forskellige konsekvenser afhængig af dets kontekst og klogskab
samt afsenderens talent.
Livet som kunst er et af det moderne manifests
motiver, at man skal opnå agens i praksis, hvilket gør, at
det har et slægtskab med både selvhjælpsmanualer og
den esoteriske tradition af skjulte sammenhænge og afvist
viden. Sidstnævnte har vist sig rig på manifester som for
eksempel hos den københavnske okkultist Ben Kadosh –
penneven af Strindberg og mejerist på Østerbro under sit
borgerlige navn Carl William Hansen – der i 1906 deklamerede 'Den Ny Morgens Gry – Lucifer-Hiram – Verdensbygmesterens Genkomst'.

Et spøgelse går gennem Europa - kommunismens spøgelse.
Karl Marx og Friedrich Engels, Det Kommunistiske Partis Manifest
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Futuristerne Russolo,
Carrà, Marinetti, Boccioni
og Severini

fortsat fra forrige side
- III Avantgardemanifestet placerer sig imellem kunstens, teoriens og praksissens områder – det skitserer retningen for
en ny kunstnerisk og politisk praksis, samtidig med at det
selv insisterer på at være et første skridt i den retning.
Den 18. september 1886 publicerede Jean Moréas sit
'Manifest for symbolismen' i Le Figaro, hvor han på vegne
af kommende symbolister krævede et vildere udtryk i
billeder, som skulle igangsætte en sproglig stormflod af
”pleonasmer, ellipser og anakoluti.”
Den 20. februar 1909 publicerede Marinetti sammesteds 'Futurismens manifest' der med ord i frihed ville
besynge fartens skønhed og en katastrofe, der skulle
omstyrte verden for at føde det nye. Det æstetiske kan
fremskynde katastrofen, men er også i stand til at gøre
den impotent; til et skuespil vi kan forbruge som passive
tilskuere, hvor vi hele tiden venter på at se hvad der nu
kommer til at ske, frem for en materiel praxis vi skal forme
som aktive deltagere.
Måske er den virkelige katastrofe, at verden aldrig er i
stand til at matche æstetiske idealer. Selv om manifestet
stiger i popularitet under krisetider og i overgangen fra en
produktionsform til en anden, kan manifestet ikke alene
åbne en passage fra kapitalisme til post-kapitalisme.
Ofte fungerer manifestet som en slags reklame og/eller
propaganda, et forsøg på bevidst at manipulere en given
offentligheds synspunkter, der altid helst benytter massemedierne til sin udbasunering.
Futuristernes gennembrud var deres forståelse af at
gruppeudtalelsen, tilstrækkelig æstetiseret, i massepublikummets øjne mere eller mindre kan overtage det lovede
kunstværks plads.
Det har medført, at der gennem det 20. århundrede
er opstået en slags manifestkunst, som mimer dets form:
aggressivt frem for indadvendt, kollektivt snarere end
individuelt, hvor der er et os imod dem på færde. Generelt
gør "vi" eksplicit eller implicit stillet op mod nogle andre,
"de", at manifestet kan opstilles som en slagmark.
Det kan begynde som et credo, men vil så skabe et
skred fra "jeg tror" til "dig", lytteren eller læseren, der skal
overbevises om at tilslutte sig udsagnene.
På den måde er manifestet både et løfte og en trussel:
Et løfte om et nyt fællesskab eller en trussel om navnløs
terror.
Tiden i Europa lige før og efter Første Verdenskrig er af
den amerikanske kunsthistoriker og litteraturkritiker Mary
Ann Caws blevet døbt ”manifest-øjeblikket”.
På dette tidspunkt blev mange af de kulturhistorisk
kanoniserede manifester skrevet: Fra dadas nihilistiske og
absurde galgenhumor til surrealisterne, som i forlængelse
af dada prøvede at skabe et nyt opbyggeligt projekt og
lade ånderne tale efter, hvad de opfattede som den totale
destruktion af sprog og mening. André Bretons surrealis-
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me kunne dog stadig i 1929 antage en desperat form som
i “Andet surrealistiske manifests” misantrope definition:
“Den simpleste surrealistiske handling består i at gå ned på
gaden med en revolver i hver hånd og skyde alt hvad man
kan på må og få ind i mængden”.
Manifestet overskrider konventionelle normer.
Samtidig er manifestet en trylleformular. Der er en form for
magi og galskab til stede i et godt manifest, der ikke findes
andre steder som i Viktor Khlebnikovs 'Marsbeboernes
trumpet' fra (1916), der starter ud med sit ”Folk på Jorden,
hør dette!”
Det vil omstyrte og opbygge en verden ved viljens
kraft, det er en form, der altid er i krise. Det vil revitalisere,
samtidig med at det vil det uforsonligt andet på alle
niveauer. Fra det subjektive til det kollektive, fra det sociale
og det kunstneriske til det teknologiske og videnskabelige.
- IV Efter Breton, Diego Rivera og Leon Trotskijs 'Manifest for
en fri og uafhængig revolutionær kunst' fra 1938 begynder
genren langsomt at svinde bort, indtil den stormer tilbage
i 1960erne, hvor den igen blev en del af den generelle
stemning.
Formen overtages nu af alle fra provoer og situationister til sorte pantere - mange af dem samlet i antologien
'BAMN (By Any Means Necessary): Outlaw Manifestos and
Ephemera 1965-1970' (1971), hvor man også finder manifester fra for eksempel 'Kommune 1', 'The San Francisco
Diggers', 'The International Werewolf Conspiracy' og 'Up
Against the Wall, Motherfuckers'.
Ethvert manifest, der er værd at læse, forlanger det
umulige.
Det er for eksempel tydeligt fra åbningen på Valerie
Solanas' berømte 'SCUM-manifest' fra 1967:

Eftersom livet i dette samfund i bedste fald er røvkedeligt,
og ingen aspekter af samfundet i bund og grund har nogen
relevans for kvinder, henstår der for civiliserede, ansvarsbevidste og eventyrlystne hunkønsvæsner kun at omstyrte
regeringen, undergrave det økonomiske system, indføre
total automatisering og tilintetgøre det maskuline køn.
Mange af manifesterne fra 1960erne er politisk diskutérbare, skamløst utopiske og ofte på grænsen til det infantile
– som om man kan vinde en politisk kamp udelukkende
ved at erklære sig selv som vinder og derefter tænde den
næste joint. Men de peger også på, at manifestgenren ofte
er en vital-materiel genre.
Manifestet er requiemmets modsætning.
Efter 1960ernes fejlslagne opstande, hvor manifester fra
situationister, hekseroder og sorte pantere flød på gaderne
mellem barrikaderne, oplevede genren et fald i popularitet.
I løbet af 70erne og 80erne medførte neoliberaliseringens erobringstogt et tab af avantgardebevidsthed, men

i undergrunden trivedes fantasier om nye primitivismer
og tekno-utopier i en bevægelse ind i halvfemserne, hvor
manifester igen ivrigt cirkulerede fra the Neoist Alliance,
London Psychogeographical Association og Association of
Autonomous Astronauts – mange af deres manifestlignende nyhedsbreve, som har lige så mange rødder i post-punk
som i fluxus, mail art og dada, er samlet i antologien 'Mind
Invaders' (1997) – til the International Necronautical Society, der den 14. september 1999 proklamerede i the Times,
at de ville kortlægge døden og skabe en teknologi baseret
på en slags udødelighed som evolutionær telos.
-VI vores samtid oplever manifestet en genfødsel af en helt
anden art. Med udbredelsen af internettet de sidste par
årtier har manifestet udvidet sig til ikke bare ethvert hjørne
af kunsten, men også forskellige nye teknologier såvel som
universiteterne (for eksempel 'The Digital Humanities
Manifesto 2.0'). Den mest opsigtsvækkende ændring er
måske, at manifestet, som længe har lånt fra reklamen,
selv er blevet en ny forretningsmodel, der er fuldstændigt
fordøjet, ubekymrende og uironisk, selv om bølgen af
"inspirerende" selvhjælpsmanifester – som om de fleste
manifester ikke var inspirerende – viser formens fortsatte
elasticitet.
Den nylige boom viser intet tegn på afslutning og er
på mange måder en omvending eller udvanding af det
modernistiske manifest som krævede forandring og
handling. Det ville springe væk fra siden og ud på gaden,
og først og fremmest ville det have noget af beskueren –
opmærksomhed, engagement, lidenskab.
Høj på sin egen tilstedeværelse er manifestet altid mere
konfrontativt, end det er ironisk postmoderne. Det tager
sin egen spøg alvorlig og er, som vi har set, tit skaberen af
en æstetisk -isme – fra suprematisme til vorticisme, en ny
retning, en stil.
Som hovedregel er det gode manifest kort. Skal man
overbevises, kan man læse Ted Kaczinskys Industrial
Society and its Future, trykt den 19. september 1995 i New
York Times og Washington Post, der tester tålmodigheden,
selv om det stadigt er intelligent. Værre står det til med
den endeløst ulæselige '2083: A European Declaration of
Independence' (2011) af Anders Breivik.
At det moderne hjemsøger manifestgenren er måske
medvirkende til, at nutidens manifester har svært ved
at frigøre sig fra en sær aura af at kigge sig tilbage over
skulderen efter et øjeblik, de gik glip af. Ofte kommer de
til at fastholde energien i stedet for at frisætte den, hvor
attraktionen ved de moderne manifester netop var deres
evne til at vække og revitalisere. Fordi de hjemsøges af en
slags nostalgi, et post-manifest-øjeblik som kom for sent,
er der i dag tit mere længsel på spil end egentlig konstruktion af en ny orden.
Fremtiden er stadig ukendt.

Menneskehedens historie er en historie af konstant mandlig skadeførelse på og stjælen fra kvinder med det formål at etablere direkte tyranni over hende
Elizabeth Cady Stanton, Erklæring om følelser

Tekst og foto: Pernille Bærendtsen
Njeri fra Kenya, Nwachukwu fra Nigeria og Mkuki fra
Tanzania – tre yngre afrikanere – taler her uafhængigt af
hinanden om hvordan forskellige manifesteringer har
påvirket almindelige menneskers forhold til litteraturen.
I Kenya er der de sidste 10 år sket et skred, der går imod
ideen om at litteratur kun er for dem, der har gået på
universitetet. I Nigeria tager Nwachukwu afstand fra ideen
om, at digte skal være samfundsopbyggelige, og fx ikke
må være abstrakte. Og i Tanzania taler Mkuki om, at den
nye teknologi giver folk et trygt rum, hvor de kan diskutere litteratur uden at blive set ned på af de intellektuelle.
Fælles er en trend, der sigter på udbredelse og mere aktiv
deltagelse af en større del af den almindelige befolkning.
Det er også manifesteringer, der netop i disse år bidrager
til at bære megen, ny litteratur frem på kontinentet.
NJERI WANGARI WANJOHI
Njeri er kunstner, forfatter og digital marketingmedarbejder
med base i Nairobi, som er Kenyas hovedstad. Hendes
arbejde og interesse ligger i krydsfeltet mellem kunst,
teknologi og medier.
Vi har gennemgået en transition fra en tid, hvor digtning og
litteratur var overvejende akademisk, og hvor det kun blev
skabt, forbrugt og værdsat i akademiske kredse. Begyndelsen på denne overgang fra den akademiske verden til
masserne, skete på foranledning af Kwani (kenyansk forlag,
co-etablereret af forfatteren Binyavanga Wainaina).
Det bebudede en ny epoke af nutidige forfattere og
digtere, som ikke nødvendigvis behøvede at have en
universitetsuddannelse eller komme fra den akademiske
verden. Den nye form er mere frigjort og udforskende i
sin stil. Det skabte mange negative reaktioner fra den
akademiske verden. Vi så det komme over lang tid. Vi
kunne se undertrykkelsen af fortællinger og stemmer på
trods af, at virkeligheden i Kenya er, at kun få har en universitetsuddannelse - det betyder jo ikke, at de ikke kan være
kreative!
Det handlede om at åbne rummet op for kreativitet, og om
at øge og udvide værdsættelsen og forbruget af litteratur.
Grunden til at mange mennesker følte, at litteratur er
kedeligt, er fordi mødet har begrænset sig til klasseværelset. Det som Kwani gjorde, var at tage det fulde skridt og
sige: ’Det her behøver ikke kun at foregå i klasseværelset’.
Det var en manifestering og en besked til spirende forfat-

MANIFESTERINGER FOR
ALMINDELIGE MENNESKERS
ADGANG TIL LITTERATUR
tere om, at du ikke behøver at gå på universitetet for at
skrive en bog – du behøver faktisk heller ikke at skrive en
bog, det kunne fx også være en online journal som den
sydafrikanske Chimurenga.
NWACHUKWU EGBUNIKE
Nwachukwu bor i Ibadan, som er Nigerias tredjestørste by.
Han er forfatter, skriver poesi og essays, samt redigerer
bøger. I 2015 vandt hans bog ’Blazing Moon’ Den Nigerianske Forfatterforenings andenplads i kategorien digte.
Noget centralt her har altid været den førende diskurs i
nigerianske litteraturkredse med hensyn til digtning – at
det ikke må være selvcentreret - forstået på den måde, at
du har digtere, der skriver om alt det, der appellerer til det
abstrakte, det der ikke har nogen forbindelse til manden på
gaden. Her er tankegangen imidlertid, at digte bør kunne
forstås af selv kvinden nede på markedet.
Hvad der manifesteres i denne diskurs er, at digte skal
forholde sig til virkeligheden – fx har politisk bevidsthed og
vrede over en dårlig regering været gennemgående træk.
Niyi Osundeare er her en førende, digter, som repræsenterer generationen af digtere efter uafhængigheden, og som
skabte dette manifest for hvad, der skulle skrives om.

litteratur manifesteres i det digitale rum. Vi ser her grupper af folk, der deler det, de skriver, online. Fx er jeg med
i to litterære WhatsApp-grupper, som er helt lukkede. Én
gruppe er en bogklub, hvor folk bare mødes, læser og
diskuterer, og i gruppen er der ikke så mange, der skriver,
så den egentlige manifestering ligger i selve diskussionerne. Nogle af disse mennesker kender allerede
hinanden.
Jeg formoder, at en del af det er, at folk ønsker at føle
sig trygge i diskussioner. Du ved, selvom du ikke kender
hinanden personligt, har du brugt tid på at dele dine ideer
til et punkt, hvor folk føler sig sikre. Jeg tror, at det handler
om tryghed i den forstand, at du ikke behøver at være
en litteraturkritiker, bare en helt almindelig person, der er
interesseret i litteratur, og at det er okay, at der ikke er et
krav om, at du skal være intellektuel.
Kritik er en intellektuel praksis, ikk’?! Kritik anses her for
at udøves af folk, der er særligt lærde og belæste, og her
har du folk, der siger: "Jeg har virkelig kun én bog i mit
bibliotek". Det her er mennesker, der har behov for at føle
sig trygge for at lære mere uden denne her intimidering
af, at man skal være smart eller meget belæst. Jeg tror, at
teknologi mere end noget andet har givet plads til mennesker, der ellers ikke ville have mødtes for at diskutere.

Jeg giver her den historiske kontekst, fordi denne tænkning stadig eksisterer blandt flertallet af nigerianske
intellektuelle. Digtning, der adresserer digterens
inderste følelser, er stadig til debat. Du må fx ikke efterligne digterne i det globale Nord, som ikke har problemer
med infrastruktur, som har rindende vand og elektricitet.
Kun de har råd til at skrive om følelser.
Jeg ser ikke mig selv som en del af den tænkning. Jeg er
totalt uenig med den. Selvom jeg forstår tankegangen, så
er digterens forpligtelse først og fremmest skønhed. Jeg
er ikke klar til at putte min digtning ind i en tænkning, der
promoverer politisk kamp.
MKUKI BGOYA
Mkuki er født og opvokset i Dar es Salaam, Tanzanias
største by. Han er creative director hos Mkuki na Nyota
Publishers, et uafhængigt forlag, der blev grundlagt i 1991.
Hvis jeg tager afsæt i udgivelse, når det kommer til
manifest, er det nye og interessante for et forlag hvordan

Jeg vil stride, leve for det jeg forstaaer ved Damernes Emancipation.
Mathilde Fibiger, Clara Raphael: Tolv breve

NWACHUKWU EGBUNIKE

NJERI WANGARI WANJOHI
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København
redigerer
Af Marie Hauge Lykkegaard og Rasmus Lund Nielsen
Prøv at tænk tilbage på sidste gang, du var helt opslugt af
en bog. Du kunne ikke lægge den fra dig, fordi … ja, hvorfor
egentlig?
Det er sjældent let at sætte ord på, hvad det er, der gør, at
en bog ikke bare er god, men rigtig god. Men det er blandt
andet det, der er forlagsredaktørernes opgave; at gøre det
gode endnu bedre. At gå ned i teksterne og hjælpe historierne på vej. Hjælpe med at forfine sproget og handlingen.
Gøre karaktererne så troværdige som mulig. Og meget
mere.
Hvordan gør man det – sådan helt konkret? Hvad gør en
redaktør, når han eller hun arbejder med en tekst? Kan
man håndgribeliggøre, hvad der foregår inde i maskinrummet, mens bøgerne befinder sig i det vakuum, der opstår
fra færdigt manuskript til færdig bog?
Forfatterne gør selvfølgelig meget og får fortjent klapsalverne, når bogen er ude. Redaktørerne derimod får sjældent taletid, og taletid har de fortjent! For hvor var de gode
bøger og de gode forfattere uden de gode redaktører?
Redaktøren er mere end et navn i takkelisten bagest i
den færdige bog. Derfor har vi bedt to redaktører fra to af
landets største forlag om at definere fem grundpiller i deres
arbejde med skønlitteratur.
Kbh Redigerer er også en arrangementsrække under Kbh
Læser 2018 om redigering af skønlitterære tekster. Læs
mere i programoversigten.

Janne Breinholt Bak

1863

Jeg mener, at inspirationen har noget at gøre med blodtilstrømningen, og at enhver sublim tanke bliver fulgt af en mere eller mindre nervøs rystelse, som giver genlyd helt
ind i lillehjernen. Charles Baudelaire, Det moderne livs maler

Lene Wissing redigerer – et manifest
Lene Wissing har læst Idéhistorie på Aarhus Universitet og
Nordisk sprog og litteratur på Københavns Universitet. Hun
begyndte på Borgens forlag som praktikant, redaktionsassistent og redaktør for især poesi og fransk litteratur. Siden
var hun 14 år på Gyldendal som redaktør af dansk litteratur,
og i dag arbejder hun i den skønlitterære redaktion på
Lindhardt og Ringhof.
1. DET ER FORFATTERENS DRØM
”I børne-tv i 70’erne løb Thomas Winding rundt i Frederiksberg Have sammen med en anden voksen forklædt som
hund. De befandt sig inde i hundens drøm. Når Thomas
Winding foreslog, at de skulle trille ned ad bakken, og hunden ikke gad, sagde Winding bare: Okay; det er din drøm.
Redaktøren er med i forfatterens drøm, men det er kun
forfatteren, der kan bestemme. ”
2. REDAKTØREN VISER FORFATTEREN TEKSTEN
IGENNEM EN ANDENS BEVIDSTHED
”Redaktørens kommentarer til et manuskript er det modsatte af et manifest. Det er åbne, klare spørgsmål, som skal
demonstrere for forfatteren, hvordan teksten kan se ud i
andres øjne, hvad der er tydeligt, og hvad der er utydeligt.”
3. REDAKTØREN ARBEJDER I ET VAKUUM
”En god tekst har et ubestemmeligt vakuum, der holder læseren fast. En tekst, der forklarer sig selv konstant, levner
ingen plads til læseren og klarer sig fint uden hende eller
ham. Redaktøren er en læser, der kan hjælpe forfatteren
med at justere tekstens vakuum med sine spørgsmål, skrue
op eller ned for det. Redaktøren læser en plastisk tekst,
men den har sin egen formvilje og autoritet.”
4. TEKSTEN ER FRAKTAL
”En god tekst består af gode sætninger. En, der har svært
ved at sætte ord sammen, har tit svært ved at forme en
fortælling eller et digt.”
5. REDAKTØREN ER KONVENTIONEL, MEN ÅBEN
”Redaktøren tilbyder forfatteren en læsning op imod konventionerne for genre og sprog, men er radikalt åben over
for kvalificerede nydannelser.”

Janne Breinholt Bak redigerer – et manifest
Janne Breinholt Bak er redaktør i Gyldendals skønlitterære
redaktion. Hun har arbejdet i forlagsbranchen siden 1999,
og som redaktør siden 2002. Først på Rosinante, derefter
hos Peoples Press og siden 2006 altså på Gyldendal.
1. TANKERUMMET
”Mit manifest omhandler det, der for mig at se er grundpillerne i redaktør-forfattersamarbejdet. Indledningsvis
etableres det, jeg kalder for et tankerum. Jeg indleder samarbejdet med at lægge min læsning af værket frem. Forfatteren skal vide, hvor jeg står henne, hvordan jeg forstår
hendes eller hans værk. Uanset om forfatteren er enig eller
uenig i min udlægning af værket, åbner den diskussion, vi
har her i begyndelsen af det redaktionelle samarbejde, et
tankerum – et åbent og tillidsfuldt rum, hvor forfatteren og
jeg udveksler tanker om teksten.”
2. GULDKORNENE
”Jeg peger på, hvor i manuskriptet forfatteren yder sit
allerbedste. Der er altid nogle gyldne, krystallinske punkter,
hvor jeg kan se, hvad forfatteren er i stand til. Jeg peger
disse guldkorn ud for at gøre forfatteren opmærksom på,
hvilke evner hun eller han har. Forfattere er nogle af de
mest ambitiøse – og kritiske – mennesker, jeg kender. De
ønsker ofte at prøve kræfter med nye genrer eller udfordre
deres talent til det yderste. Da jeg ofte læser med undervejs i forfatterens arbejdsproces, kan jeg nogle gange læse
noget, som forfatteren selv oplever som en ’skitse’, og hvor
jeg skærper min opmærksomhed på, hvor guldkornene
lyser i teksten. Jeg er så heldig at have arbejdet sammen
med nogle forfattere over mange år, og derfor kan jeg også
pege på guldkorn fra deres tidligere værker, når jeg skal
give dem troen på, at et nyt stort projekt kan forløses. På
den måde kan forfatteren bruge mit fund af guldkorn som
rettesnor fremad i skriveprocessen.”
3. MULIGHEDSRUMMET – HVAD NU HVIS?
”Jeg læser teksten flere gange i løbet af en redaktionsproces, og det gør, at der opstår et mulighedsrum, hvor jeg
kan tænke med. Jeg kan eksempelvis spørge: ”Hvad ville
der ske, hvis din hovedperson traf et andet valg, end det,

der står i teksten lige nu?” Forfatteren kan så indvende,
at det ikke er en mulighed af forskellige grunde. Pointen
med mit hvad-nu-hvis er for mig ikke, at der nødvendigvis
skal ændres noget i historien, men hvis forfatteren er gået
i stå midtvejs, kan det være en god ide at tænke rundt om
hovedpersonen, sproget, stilen og miljøet omkring. I et
længerevarende skriveforløb oplever forfatteren ofte, at der
er tusind veje at gå. Når jeg læser med undervejs, taler vi
om, hvilke muligheder der kunne være forbundet med at gå
nogle lidt andre veje. Jeg bruger hvad-nu-hvis-øvelsen til
at gøre forfatteren mere bevidst om de valg, der er truffet,
og se nye potentielle muligheder i værket.”
4. KVANTESPRING
”Der sker et større eller mindre kvantespring, hver gang en
forfatter går i gang med et nyt projekt. Nogle bliver bedre
til bestemte ting, nogle eksperimenterer med forskellige
former og genrer fra værk til værk. Fælles for dem alle er
dog, at de udfordrer sig selv til det yderste, og det er det,
jeg mener med kvantespring. Forfatterne bliver ved med at
afsøge nye muligheder, så de ikke bliver stående på samme
sted. De udvikler deres sprog og deres evne til at fortælle
historier og udvider dermed også deres mulighedsrum som
forfattere.”
5. KONTINUITET
”De fire første grundpiller i manifestet får jeg særligt glæde
af, når jeg har arbejdet sammen med forfatteren i flere
år. Nogle forfattere har jeg fulgt i 15 år, og vi har haft de
her samtaler om deres værker længe. Efterhånden ved
jeg, hvordan de forskellige forfattere reagerer undervejs i
skriveprocessen, og hvor meget de er i stand til at kæmpe
med teksten. Hvem er kritisk over for materialet i begyndelsen, hvem får normalt en krise halvvejs, og hvem har
brug for mentale omveje til at nå deres mål. Kontinuiteten
i redaktør-forfattersamarbejdet er vigtig, fordi jeg med den
kan gøre forfatterne opmærksomme på, hvad de kan bruge
af erfaringer fra tidligere værker. Jeg kan forholde mig til
deres samlede værk og til deres udvikling som forfatter.
Det er noget af det mest berigende, synes jeg. At vi har
samtaler i redaktionsprocessen, der både kaster lys tilbage
mod tidligere værker og frem mod noget nyt.”
Lene Wissing

Verden er dyb. Kun de flade Aander fatter det ikke.
Johannes Jørgensen , Taarnet

1883

Europa Manifest!
Af Elisabeth Skou Pedersen & Jon Auring Grimm
Europa står i en brydningstid. Både i Danmark, i Europa
og på verdenspolitisk plan varsler fænomener som Brexit,
valget af Trump og højreorienterede bevægelsers fremgang i bl.a. Grækenland, Frankrig og Holland en stigende
nationalisme. Disse tendenser sigter mod lukkede grænser
og bekræftelse af national identitet snarere end mod
konsolidering af tværnationale fællesskaber. Alle disse udviklinger påvirker Europa - ikke bare som et kontinent i et
verdenspolitisk spil, men også som filosofisk og politisk idé.
Forestillingen om et samlet Europa er i det hele taget en
ideologisk position, der er rundet af mange forskellige politiske, kulturelle og filosofiske strømninger, og ved nærmere
eftersyn viser det sig, at ideen om Europa rummer mange
interne modsætninger:
Europa er oplysningstiden, humanismen og menneskerettighederne. Europa er reformationen og delingen af
Europa i syd og nord, katolicismen og protestantismen.
Europa er euroislam, euroen og europol. Europa er Platons
Akademi, Humboldt og højskolerne. Europa er guds død,
Marx og opium for folket. Europa er jerntæppet og murens
fald. Europa er ungdomsoprøret og Ungarn ‘56. Europa er
multikulti og nationalisme. Europa er grænsedragning, toldmure og frisind. Europa er Milan Kundera, Thomas Mann
og Zadie Smith. Europa er umuligheden af at digte efter
Auschwitz og Srebrenica.
I lyset af den verdenspolitiske situation og den ideologiske
udvikling kaster Europa.Manifest! lys over den komplekse
fortælling og de modsatrettede forestillinger, der tilsammen
udgør ideen om Europa. Europa har brug for at forholde
sig til sin egen fortælling, genetablere eller gentænke
sine værdier og sit grundlag. Er der brug for et opgør?
Revolution? En styrkelse af de etablerede strukturer? En ny
fortælling? Eller en genopdagelse af den gamle fortælling
hvad end den så er?
En række europæiske og danske filosoffer blev i efteråret
2017 inviteret til Københavns Hovedbibliotek for, hver især,
at forholde sig til ideen: Europa.
Manifesterne er blevet samlet i en antologi, ‘Europa.
Manifest!’, der udkommer under festivalen med bidrag fra
Srećko Horvat (HR), Alenka Zupančič (SK), Nina Power
(UK), Jörg Schaub (DE/UK), Rasmus Ugilt (DK), Wolfram
Bernhardt (DE), Søren Gosvig (DK), Jørn Boisen (DK),
Rasmus Nørlem Sørensen (DK), Elisabeth Skou Pedersen
(DK), Malte Frøslee Ibsen (DK), Luise Meier (DE) & Jon
Auring Grimm (DK).

1888

Sur-Europa
Af Jon Auring Grimm
Under Anden Verdenskrig malede surrealisten Max Ernst
sit mesterværk Europa efter regnen II. Det forestiller et
uigenkendeligt Europa efter katastrofen. Ved nærmere
eftersyn spirer genkendelige fragmenterede motiver frem i
det ellers øde landskab. Ruiner, ansigter, knogler og væsener. Billedet er på én gang feberdrøm og vision. Mareridt
og opvågnen til en ny dags gry.
”De fleste har en ide om hvad den amerikanske drøm
går ud på. Men hvad er den europæiske drøm?”. Således blev Horvat og Zupančič adspurgt under det
første ‘Europa.Manifest!’ arrangement. Zupančič
afviste prompte præmissen: ”Hvad Europa skal
have er ikke en drøm, men en idé! Og en idé adskiller sig netop fra drømme, eftersom det ikke
er noget individuelt. Det er noget universelt”.
Med ideen om det universelle følger muligheden for mobilisering og solidaritet. Men
det er også en ide om et fællesskab der,
ifølge Zupančič, endnu ikke er realiseret,
og som vi, til trods for den endnu ikke er
realiseret, immervæk lever i frygten for at
miste. Denne frygt for at miste et Europa,
et Danmark, et Frankrig og så videre, nærer
tendenser til at bevare. En nostalgisk, tilbageskuende og projektionitisk strategi,
der baserer sig på fortællinger om en truet
eller tabt national og/eller europæisk identitet. Formaningen bliver derfor, at den fællesskab, den idé, vi lever i frygt for at tabe,
først må skabes. Men for så vidt det fællesskab, der først skal skabes, bygger på en forestilling om universalitet, må det nødvendigvis
også være et fællesskab, der peger ud over en
positiv bestemmelse af en europæisk identitet.
Forsåvidt at der er et Europa, vi kan være i fare for at
miste, er det et Europa, der endnu ikke findes og sådan
bør det også være, konkluderer Ugilt i hans bidrag til
‘Europa.Manifest!’. Et samlet begreb om Europa synes ude
af rækkevidde. Men på trods af sin egentlige ikke-eksistens
arbejder Europa. Og dette arbejdes realitet er ufravigelige
kendsgerninger, hvis du eksempelvis som flygtning sidder
i en de Tyrkiske flygtningelejre og må kigge ind udefra.
Det er en realitet, når det græske Syriza må underordne
sig EUs økonomiske krav. Det er en realitet, når suverænitetsafgivelse til EU afstedkommer fremmedgørelse og
nærer den nyfascistiske fremkomst i de enkelte nationer.
Og denne realitet vidner om intern splittelse og opbrud. Vi
er aldrig kommet os over krisen. Dette gælder for det politiske niveau, på det geopolitiske niveau, på det økonomiske
niveau, på det sociale niveau og på det biologiske niveau.
Og på alle disse niveauer er Europa ved at implodere, ifølge
Horvat. Vi lever i præapokalypsen. Undtagelsestilstanden
er en realitet. Og realiteten bliver skridt for skridt normaliseret. Vi accepterer flygtningelejrene i Europas skygge,
døden på havet og armodige vilkår for børn på udrejsecentre. Vi accepterer militariseringen af politiet (terrortruslen gør det jo nødvendigt). Vi accepterer reduktionen

Enhver foragt for kønslivet, enhver forurening af samme gennem begrebet "uren" er den egentlige synd mod livets hellige ånd
Friedrich Nietzsche, Antikrist

af den politiske samtale til spin og markedsføring. Ifølge
Giorgio Agamben indtræffer krisen efter opbruddet i Europas geopolitiske sammensætning efter Første Verdenskrig,
hvor nationen træder ind i en varig krise, hvilket nærer de
biopolitiske bevægelser såsom nazismen og fascismen.
Som Pier Pablo Pasolini bemærker i et interview er disse
bevægelser totalitære, men ikke totaliserende, hvorimod
forbrugerismen i højere grad formår at indfri denne ambition. Det politiske korpus, der under fascismen underordner det enkelte menneskes krop i den politiske
krops bevægelser, bliver, underlagt forbrugerismen,
paradoksalt nok mere diffus og fragmenteret.
Som forfatteren Michel Houellebecq bemærker,
er den økonomiske liberalisme “en udvidelse
af kampzonen, udvidelse til alle livets aldre og
alle samfundsklasser”, der beror på en social
atomisering og radikal individualisme. Her ser
vi ifølge Horvat implosionen på det sociale
niveau og virkeliggørelsen af Margaret Thatchers tese: “der findes ikke noget samfund,
kun individer”. Dette afstedkommer, at de såkaldt nøgne liv (det ekskluderede liv foruden
retslig status, der er legitimt at ofre), ikke
alene produceres som en retsløs størrelse
(flygtningen, tiggeren), men også produceres som den der må stå (delvist) uden for
forbruget. Det moderne paradigme er ikke
blot kz-lejren, men tillige indkøbscenteret.
Skal krisen overvindes, peger både Power
og Horvat på radikal internationalisme. Ifølge
Power kan Europa ikke løbe fra sin mørke
fortid, fascismen og kolonialismen, men hun
understreger, at Europa også er marxisme, revolutionær egalitarisme, internationalisme, radikalt
demokrati og eksistentialisme. Netop den varige
krises eksistentielle aspekter er nødvendig at holde
sig for øje, når man skal forstå de modbevægelser,
der manifesterer sig i den europæiske samtid. Allerede
i 1949 diagnosticerede Simone Weil rodløsheden i
Frankrig og Europa. Houellebecq kredser bestandigt om
overvindelsen af individualismens ensomhed og om konstruktionen af det nye menneske, der ikke lider af denne
overgangsneurose; ‘Jeget’. I værket Underkastelse, grundet
en mislykket bestræbelse på at opnå åndelig rodfæstelse,
tilslutter han sig resignerende og pragmatisk islam. Gud
er død, fællesskab er til falds, og markedets menighed
forløser kun mod betalt aflad. Aflad i form af forbrugsgoder
og forbrugsfællesskaber beror på en logik, der modsiger
selve længslen om fællesskab og dennesidig menighed. De
nye identitære bevægelser besvarer denne eksistentielle
ensomhed og længsel efter tilhørsforhold. Dermed er den
nationalistiske, identitære og nyfascistiske opblomstring
ikke blot at forstå som symptomer på krisen, men også
som en bestræbelse på at lindre den atomisering og
ensomhed - den sociale implosion - som krisen indstifter.
Bestræben på at stifte et fællesskab på tværs af de nationale skel, må med andre ord ikke alene opholde sig ved
en strukturel kritik af magtdynamikkerne, men ligeledes
adressere det eksistentielle armod, der søges lindret igennem identitære fællesskaber og forbrug.

Ønsket om at begribe den europæiske ide er derfor i en
vis forstand en absurditet, såfremt denne forstås som en
selvberoende identitetsbestemmelse. Skal fællesskabet
baseres på universalitet, rækker dette nødvendigvis også
ud over en positiv identitetsbestemmelse og som Jean Luc
Nancy konkluderer, falder “en identitet, der er i stand til at
identificere sig selv [...] ned i vanvid”. Identitet er, hvad enten der er tale og hin enkeltes eller gruppens, mere intimt
end “hvilken som helst akkumulation af identitetstræk”.
Ønsket om et fællesskab er derfor ikke sammenfaldende
med forestilling om uniformitet. Det skal snarere forstås
som en heraklitiansk enhed, konstitueret af en immanent selvmodsigende mangfoldighed. Forestillingen om
identitet, som er indeholdt i sig selv og er lig med sig selv,
afvises slet og ret. Identiteten befinder sig på tærsklen til
intimiteten, som aldrig vil være udtømt af identitetsmarkørerne. Det ikke-identitære fællesskab, den ikke-uniforme-enhed, indeholder og omfavner lokale karakteristika og
mangfoldighed. Det ekskluderer ikke, hvad der ligger uden
for sine tilsyneladende grænser, da det ikke er indeholdt
i sin egen bestemmelse. Det er altså forestillingen om et
fællesskab, der både kan anvende det Horvat kalder dialektikken mellem det horisontale og det vertikale. Hvor den
politiske kamp både kæmpes på det lokale mikro-niveau
og ikke underminerer det lokale særpræg, og på nationalt
og transnationalt plan: “Kun igennem en sammenhæng
mellem alt dette – det mikro-lokale, det lokale, det nationale og det globale – kan vi give et svar som kan få os ud af
det dødvande, vi befinder os i i dag”.
Europa efter regnen er endnu ikke indtruffet. Det fællesskab, den ikke-uniforme-enhed, som Europa kan være,
må først skabes, hvorfor et sådant fællesskab, som ide,
nødvendigvis må pege ud over sig selv. Overvinde sine
egne (be)grænsninger og identitetsbestemmelser. Surrealisten Max Ernsts Europa efter Regnen er et Europa der må
overskride sig selv. Sur-Europa.
Europa.Manifest! er arrangeret af Københavns
Hovedbibliotek, ATLAS Magasin, Eksistensfilosofisk Akademi, DEO - Demokrati i Europa og
Goethe-instituttet med støtte fra Europanævnet.
Vi markerer udgivelsen af antologien med endnu
et Europa.Manifest! arrangement under Kbh Læser,
hvor de indbudte tænkere er Malte Frøslee Ibsen
(DK) og Luise Meier (DE).
Søndag 25. Februar kl 15-17 på Københavns
Hovedbibliotek.

Jeg ønsker ikke at de [kvinder] skal herske over mænd, kun over dem selv.
Mary Wollstonecraft, Et forsvar for kvindens rettigheder

1890

Litterære
manifester

en lille introduktion

Af Johan Rosdahl
Digteren skriver et manifest, når han/hun vil markere en
ny position, der lægger afstand til anden, navnlig ældre,
litteratur. Derfor findes de fleste litterære manifester i
situationer, hvor de der går forrest - det er dem, der kaldes
avant-garde - har brug for at understrege, at HER og NU
kommer der noget nyt - og bedre. Man kan skrive et
RIGTIGT manifest, som præsenterer sig selv som manifest
og som er opfordrende og insisterende i retorikken. Det er
det DIREKTE manifest.
Eller man kan bruge andre genrer og få det manifestlignende frem ved sprog og stil, og det er et INDIREKTE
manifest. Det manifestagtige kan således fremgå af en
genresignatur, hvor forfatteren tvinger læseren til at
opfatte en tekst som manifest, selv om teksten i sig selv
ikke peger på det. Men i øvrigt er der ikke faste genrekrav
til et litterært manifest - det kan f.eks. være meget overordnet og ultrakort: ”Lys over landet - det er det, vi vil”
Og denne sætning af J.P. Jacobsen fra 1884 kan så bruges
til hvad som helst, f.eks. i 2014 i et charter (”frihedsbrev”,
formelt dokument eller traktat, der indeholder en erklæring
om noget man vil arbejde for at få gennemført) om ny
litteraturhistorie. Manifester er altid noget med at oplyse
de uvidende mørkemænd! Og det kan altså gøres meget
kort og håndfast. Det er i øvrigt også selve ordet MANIFESTs oprindelige betydning: fra italiensk manifesto af latin
manifestus 'håndgribelig', afledt af manus 'hånd'.
Det følgende er en kort præsentation af et udvalg af
danske, litterære manifester eller det, der ligner. Men vi
kommer ikke uden om begyndelsen, for ALLEREDE DE
GAMLE GRÆKERE havde gang i overvejelserne om hvad
det er litteraturen skal - og kan. De brugte selvfølgelig ikke
ordet MANIFEST, men POETIK.
Aristoteles mente, i modsætning til Platon, at litteraturen
skal have en plads i samfundet og prøvede at systematisere digtningen i Poetikken (Om digtekunsten). Og for
Aristoteles er det digtningens funktion/virkning, der er i
fokus, og det er tragedien, der ved sin ”renselse”
(katharsis) af tilskueren, der er den højeste form for
litteratur. Aristoteles´ tanker om digtningen har sat sig
spor i hele litteraturhistorien. Ingen litteraturhistoriker/
teoretiker kan komme uden om f.eks. begrebet mimesis
(efterligning). Så sent som i 2015 udkom en litteraturhistorisk doktordisputats med titlen Den Nye Mimesis
(af Marianne Stidsen).
Men altså: når der sker noget nyt i (litteratur)historien,
bliver der brug for den manifeste markering.
I 1600-tallet bliver modersmålets ret over for latin sat på
dagsordenen, og i Peder Syvs Betænkninger om det cimbriske Sprog findes manifestagtige formuleringer om det
hensigtsmæssige i at bruge det danske sprog. Men vi skal
forbi Holberg, som også kan vise manifestagtige tilløb til
romantikken. Her bruges dog heller ikke genrebetegnelsen
MANIFEST, men betegnelsen EVANGELIUM, som betyder
”glædesbudskab”. Oehlenschlägers mentor Heinrich Steffens skriver Romantikkens Evangelium; han taler om at der
er en sammenhæng i verden, og det har vi en anelse om:
”Denne Ahnelse forlader aldrig noget Menneske ganske.
Selv hos det meest indskrænkede slumrer det dybt i hans
Siæl. Den knytter os til den hele Natur(…).”

1898

Sandheden marcherer, og intet kan standse den.
Émile Zola, Jeg anklager!

Men som det jo så ofte sker, så følges denne romantiske
bølge af en modbølge. Romantikken går i stå, mener mange, og i 1871 kan Georg Brandes indlede sine forelæsninger
med disse manifeste formuleringer: ”Det, at en Litteratur i
vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under
Debat. Saaledes sætter f. Ex. George Sand Ægteskabet
under Debat, Voltaire, Byron og Feuerbach Religionen,
Proudhon Eiendommen, den yngre Alexander Dumas
Forholdet mellem de to Kjøn og Emile Augier Samfundsforholdene. At en Litteratur Intet sætter under Debat er det
samme som, at den er ifærd med at tabe al Betydning.”
Og sammen med en mængde andre faktorer udvirkede
dette manifest, at det som (af Brandes) blev kaldt Det
Moderne Gennembrud blev den dagsorden som litteraturen i et par årtier fulgte. At det ikke nødvendigvis er de
mest manifest-følgagtige, der skrev de bedste værker er
måske ikke så mærkeligt. Hvis man følger hvad manifestet
forlanger, og ikke hvad man selv mener, bliver resultatet
nok mindre interessant. Det er Herman Bang, I. P. Jacobsen
og Henrik Pontoppidan, som i adskillige værker på kant
med Brandes´ budskab skaber det unikke og langtidsholdbare, mens en forfatter som Sophus Schandorph, som
skriver meget trofast ud fra Brandes stort set er glemt.
Herman Bang skriver i øvrigt selv en slags manifest i en lille
artikel om impressionismen fra 1890.
Men Brandes får svar på tiltale: Johannes Jørgensen stifter
i 1893 tidsskriftet Taarnet, og i det første nummer kan man
læse hans manifest for symbolismen, en –isme, der stort
set er det modsatte af den realisme og naturalisme som
det moderne gennembruds mænd dyrkede. Jørgensen
skriver:
”(…)Symbolismen er (…) overbevist om Identiteten af
Tænken og Væren. Det Væsen, som aabenbarer sig i
Tilværelsens ydre Fænomener, er det samme, som lever
i Menneskets Sjæl. Sjæl og Verden er ét. Det almindelige
Menneske erkender ikke dette. Han anser sig for et isoleret
Individ, et enligt og særligt Væsen, i en Verden, overfor hvis
Uendelighed han føler sig fremmed og forladt. Kunstneren
derimod fatter, instinktmæssigt og intuitivt, Tilværelsens
sande Væsen. Han føler sin Sjæls Sammenhæng med
Naturens Sjæl og aner bag Tingenes tilsyneladende
Ligegyldighed en hjemlig Verden, hvori hans Aand har en
evig Indfødsret. Den sande Kunstner er derfor nødvendigt
Symbolist. (…) Verden er dyb. Og kun de flade Aander
fatter det ikke.”
Men ikke så længe efter skifter avantgarden tonefald;
bl.a. en verdenskrig har ændret betingelserne for kunst.
Modernismen i dens forskellige aftapninger har manifester;
i Frankrig og Italien: dadaismen og futurismen, og ekspressionismen, som også i Danmark har sine talsmænd. Tom
Kristensen kan således i digtet Landet Atlantis. Et Symbol
fra 1920 proklamere:
(…)
Skøn som en sønderskudt banegård er
vor ungdom, vor kraft, vore vilde idéer,
skøn som revolverens isgrønne stjerne,
der fødes i nuet med smældende véer
på ruden i revolutionens
skingrende glasklangs-caféer.
(…)
Digtet kan læses som Manifest for ekspressionismen: Et
nyt skønhedsideal skal findes, krig og krise har smadret

de gamle idealer. En anden måde at reagere på findes i
surrealismen (egtl.: over-realisme). Den er forsøget på at
nå ind til de inderste følelser, tanker og drifter for på den
måde at frigøre mennesket, så det kan få et bedre liv også sammen med andre, dvs. i et bedre samfund. Det
var en fransk bevægelse, der ved sit oprør mod regler osv.
fortsætter hvor dadaismen slap. I 1924 udgav digteren
André Breton det surrealistiske manifest hvori surrealisme
defineres som: ”Ren psykisk automatisme, hvorved man
sætter sig for mundtligt, skriftligt eller på enhver anden
måde at udtrykke tankens virkelige funktion, tankens
diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side og uden for
enhver æstetisk eller moralsk interesse.” På dansk grund
finder vi ganske få surrealistiske, digteriske udtryk, med
en lysende undtagelse Gustaf Munch-Petersen.
I den litterære debat er der jævnligt debat om litteraturens opgave, genrernes betydning og digternes rolle
i samfundet, og op imod vor egen tid bliver der skrevet
poetikker, som gerne vil sætte normer for, hvad digtning
er/skal være. Digtere som Poul la Cour, Per Højholt, Pia
Tafdrup og Søren Ulrik Thomsen har således alle skrevet
manifeste udsagn om poesien, dens funktion og dens
plads ved siden af andre erkendelsesformer. I 1981 markerede Michael Strunge litteraturens nye rolle i lederen i
sit nystiftede tidsskrift Sidegaden. ”Sidegaden” er Strunges billede på det afvigende, det nye, det ægte, i modsætning til ”hovedstrøgets formstøbte liv i død”:”Sidegaderne
fører hen hvor ord er større end støj. De er kanaler, ledere
for de energifyldte strømme der endnu kun kan mærkes
som en sitren i nervespidserne, mediemaskinen og forstæderne. De strømme der kan føre os andre steder hen”.
Som nævnt er manifesterne hyppige i modernismen og
den danske modernismes mentor og grand old man,
kritikeren Torben Brostrøm, gav i 2008 dette bidrag i
tidsskriftet Hvedekorn.
MANIFEST?
(…)
4
Poesi er træer i Rosenborg Have.
De står splitternøgne og er langvarigt parate til pludselig
at eksplodere.
a) De sender grønne gnister til alle sider.
b) De står ganske enkelt og vokser.
Gør det!
Og Hvedkorns redaktør, Lars Bukdahl gav i 2010 denne
salut, da forlaget Rosinante overtog tidsskriftet:

Manifest i galop
(…) 5. Rosinante&Co er et solidt, men venligsindet skysystem hele vejen rundt om den hvedemark i den blå luft,
der er Hvedekorn, fra hvilken den nådesløst missende
muldvarp, der er redaktøren, udsteder landingstilladelser
til de groggy jockeyer, der er digterne, på de gamle øg
med sommerfuglevinger, der er poesien // 6. Sådan hænger det sammen med det // 7. For fremtiden // 8. Heldigvis
Der er mange andre manifester, selvfølgelig, og (heldigvis?) bliver de ikke altid fulgt. Men de er gode til at få
gang i diskussionen om litteraturens rolle. Så man kan
bare gå i gang med at søge efter dem.

minifest #2

Nanna Storr-Hansen

uden titel
Nanna Storr-Hansen, forfatter

Vi er krigere uden våben
Litteratursidens redaktion

Minifest
Ariane Veiergang, indbygger i Terrapolis

Et spøgelse går gennem Verden – humanismens spøgelse.
Alle magter i den gamle verden har sluttet sig sammen i en
materialistisk og ekskluderende klapjagt på dette spøgelse.
Men spøgelset er ved at vokse til og blive den stærkeste; vi
kan allerede mærke det og denne humanismes massehelbredelsesvåben hedder skønlitteratur.
Det gamle asociale passive menneske må vige pladsen
for et nyt: Et engageret, med meningers mod og ustyrlig
virkekraft - og selvom I ikke har bemærket det, er vi allerede i gang med at smitte jer med humanisme og åbenhed.

Læsning kan give os noget, vi ikke vidste, vi manglede.
Læsningen formerer sig; den former dig og mig, læsningen
knopskyder afsted!

Vi er krigere uden våben og erklærer hermed, at vi har fundet ormehullet til den parallelverden, hvor næstekærlighed
og generøsitet er medfødt i hjerterne; ormehullet hedder
skønlitteratur og vil med sit nuancerede blik dræbe den
smitte, der bebor det afstumpede menneske.
Vi opfordrer til kamp i fordybelsens tegn. Vi er krigerne
uden våben.

Læsning skaber relation til andre, til noget andet. Det er en
stor generøs kollektiv handling, der binder sammen og hvor
der gives noget videre.
Der skal findes rammer for læsningen, frodige steder til
samarbejde, eksperimenter, kollektiver og samtaler om
litteratur. Et sådant sted kaldes Terrapolis, taget fra Donna
Haraway. Terrapolis er rum for flerartede medtilblivelser.
Terrapolis er åben, verdslig, udetermineret og flertidslig.
Terrapolis er ikke underlagt universaler, men kollektiv, fyldt
med alle mulige former.

Ariane Veiergang, foto: Johan Knattrup Jensen

Skønlitteraturen er ikke bare en sutteklud, stesolid, underholdningsgud og søvn. Vi vil hamre i granit at den skal ind
ad døren til menneskeværkstedet; udfolde sig nuanceret i
samtalen og debatten; den politiske, kunstneriske, religiøse,
den om børnene, døden og kærligheden.
Et værksted, hvor bøger flytter ting i virkeligheden, breder
forståelsen og kærligheden ud som bløde tæpper for de
forslåede - skønlitteraturen er det elastiske hylster der
omslutter hele samfundet.

Læsning kan åbne op for noget nyt, den kan udvide,
forskyde og forvandle det, der virker fastlåst. Læsningen
viser os andre mulige verdensordener, hvor vi bestemmer
og forhandler.

1. kroppens foldninger, revner
2. kroppen skal stå frem som rank hård tydelig
3. spektret rank til sammenfoldet
4. det modsatte af rankhed, total sammenfoldelse
5. at sove ikke at ville stå op
6. alle ligger sammenfoldet og sover, drømmer
7. drømmen kan ikke finde sted fra det stående men må
udspringe fra det liggende, det ikkeranke
8. det næsten-foldede
9. det horisontale ved søvn og drøm
10. ved at klippe mit hår af, om min lyst til dig vil følge med,
med håret, en ny rute
11. hvis samfundet lå ned, pladsproblem
12. cirkulær drøm frem for arbejde
13. kroppen degeneret muskelmæssigt
14. fetichering af protein over kulhydrat
15. at skrive, lade hånden bevæge sig horisontalt
16. mindre trafik
17. plantevækst
18. hvordan udvinde føde
19. hospitaler
20. omkringliggende natur i total vækst
21. søvnen den demonstrative blødhed
22. drømmen ligesom spyt
23. drømmen det allermindst hårde
24. umuligt at røre ved at tage om og bruge
25. dyrene dem der ikke går oprejst
26. børn der sover meget, ikke er så høje
27. tilfredsstil fingrene og tungen
28. at sove og at svømme
29. ikke at skulle bruge noget længere
30. at skrive horisontalt
31. i langs gennem med
32. meget langt hår
33. håret bliver ved med at vokse under søvnen
34. håret bruges som isolering
35. afklippet eller ikke afklippet
36. menneskene går i et med bygningers materiale
37. mennesket også et materiale
38. går rundt inde i det hår
39. insekter lus biller, som lever i det hår
40. håret
41. opbevare ting i håret
42. med sin blødhed overvinder det alting
43. stemmen trækker sig væk som et dyr der skal dø
43. bevægelserne er tankens efterkommere
43. bevægelserne tankens store lommer

Terrapolis er en potentiel fingerspids over tastaturet, uendelige snorefigurer mellem vores hænder. Terrapolis bliver
til i skriften, i sproget. Terrapolis er på vej.

Vores poesi lukker sig ikke inde i et elfenbenstårn.
Guillaume Apollinaire, Nutidens digtere

1909

Et humanistisk

manifest
Af Hanne Højgaard Viemose & Lone Aburas

Eftersom vores samfund i flere årtier er blevet regeret af
skruppelløse politikere, hvis primære mål har været at
holde skatten nede og flygtninge ude, henstår det for undertegnede at bekæmpe den omfattende anti-humanisme,
som har bredt sig ikke bare over det politiske spektrum,
men også ud over hele befolkningen. Den vestlige verden,
herunder Danmark, befinder sig i en alvorlig humanistisk
krise, som tydeligst kommer til udtryk i den måde, vi behandler og afviser mennesker i alvorlig nød på. Vi taler om
mennesker, der flygter fra krig og bomber, risikerer at blive
taget som slaver, at drukne som titusindvis af andre før
dem på vejen over Middelhavet, at blive beskudt, få tæsk,
blive angrebet af grænsepolitiets schæferhunde ved de
europæiske grænser, traumatiserede og forslåede mennesker, der har oplevet ting som de fleste af os ikke ønsker at
forestille os, dem tager vi imod med strategien, at de ikke
skal føle sig velkomne, at de skal mærke fra starten, at de
er uønskede. Vi mistænkeliggør dem gennem vores retorik,
lader dem bo i usle lejre, forhaler afgørelser på deres asylsager, og kan de på grund af krig eller personlig forfølgelse
ikke vende tilbage til deres hjemland, kan de alligevel få
afslag på asyl og herefter blive placeret på et udrejsecenter, som i realiteten er et åbent fængsel, hvis eneste formål
er at isolere, udmatte og nedbryde dets beboere til at rejse
tilbage, hvor de kommer fra. Her bor krigstraumatiserede
mennesker, blandt andet børnefamilier, i årevis, selvom
enhver ekspert indenfor psykologi, traumeforskning, stressrelateret forskning og menneskeretslige anliggender for
længst har dokumenteret, at folk bliver syge af forholdene,
børn nedbrydes og traumatises. Det er åbenlyse fakta,
alligevel insisterer vores politikere på at anbringe og
ødelægge menneskers liv i disse centre. Vi befinder os
som sagt i en omfattende humanistisk krise i det danske
samfund, der er tale om en åndelig armod, en fordummelse
og forråelse, en fornægtelse af menneskets fineste væsen:
evnen til at føle kærlighed og empati og handle herefter,
når ikke engang kvoteflygtninge er velkomne, fordi Danmark, som det eneste land ud af 36, har brug for et såkaldt
pusterum fra den gruppe af mennesker, der er nogle af
verdens allermest udsatte. Hvor personer, der tvangsudvises, dør som følge af deres forsvarskamp, hvor flygtninges skæbne bliver brugt i et forhandlingsspil om noget
så ligegyldigt som skattelettelser. Så længe mennesker
ender på Middelhavets bund, voldtages og brændes
levende i fangelejre eller risikerer at blive solgt som slaver
på deres færd til Europa, ser vi det som vores pligt at

arbejde for et samfund, hvor flygtninge er mennesker og
ikke navn- og ansigtsløse kroppe, man uden videre kan
skille sig af med.
Vi vil bekæmpe den omfattende anti-humanisme, som
har bredt sig over det meste af det politiske spektrum og
i befolkningen. Det er for længst blevet mainstream at
affærdige humanistiske standpunkter per se, smække etiketten politisk korrekt på og dermed lukke for enhver dialog. Ingen gider diskutere med en, der er politisk korrekt,
ingen gider forholde sig til holdninger, der har medmenneskelighed som målestok. Det er det samfund, vi lever i.
Europa har mistet sin menneskelighed. Danmark går i front
som kynikernes bannerførere. Vi siger: En mand kommer
gående med en kuffert fuld af diamanter, de tilhører ikke
dig. Hvordan kan du flygte med en kuffert fuld af ædelsten.
Er du så ægte nødstedt?
Vores mål er derfor at omstyrte den eksisterende regering
og dens parlamentariske grundlag samt Socialdemokratiet,
som konkurrerer med regeringen og dens højrepopulistiske
støtter om at lave de mest rædselsfulde og menneskefjendske tiltag, såsom at stemme imod modtagelsen af
kvoteflygtninge. Derudover vil vi modarbejde den radikale
selvoptagethed og/eller apati, der har bredt sig i befolkningen, hvor man hellere går til crossfit eller tager på yogaretreat end engagerer sig i sager af politisk eller humanistisk karakter. Man ænser ikke, hvad politikerne siger og gør,
fordi man har hovedet oppe i egen tarmfunktion. Ingen skal
stå og hive i stænger i et fitnesscenter, mens politiet slår
med knipler og lægger en ulykkelig, dødsdømt og af staten
navnløs mand (udvist til Algeriet) i benlås.
Ingen skal tilslutte sig endnu en kost- eller træningsplan,
så de kan optimere deres krop og liv i balance, mens Folketinget forbyder subsistensløse fra primært Østeuropa ved
lov at sidde på gaden med deres få ejendele og en kop til
almisser. Ingen skal kunne bilde sig ind, at manglen på selleri og D-vitamin er deres største problem. Ingen DR-korrespondents hest, der hedder Jazz, skal få plads i medierne i
de samme dage, som vore folkevalgte politikere diskuterer,
hvorvidt Danmark fortsat skal modtage 500 unavngivne
kvoteflygtninge om året. Ingen DR-korrespondents hest
ved navn Jazz skal overhovedet nævnes i nyhederne i
dage, hvor den såkaldte opposition (til vor menneskefjendske regering) i form af Socialdemokratiets formand udtaler:
Verden bliver ikke bedre, fordi Danmark tager imod 500
kvoteflygtninge. INGEN hest ved navn Jazz har noget som

Vi ønsker at tilintetgøre museerne, bibliotekerne, akademierne af alle slags; vi ønsker at bekæmpe moralismen, feminismen og alle former for opportunistisk og

1909b utilitaristisk fejhed. Filipppo Marinetti, Futurismens Manifest

helst at gøre i nyhederne i dage, hvor den danske regering
OG oppositionspolitikere åbent og utilsløret tilkendegiver,
at FEM HUNDREDE unavngivne nødstedte MENNESKERS
liv ikke har VÆRDI i denne verden. Enhver hest ved navn
Jazz er i denne tid en hån imod enhver, der kæmper imod,
eller er offer for, den epidemi af menneskelig afstumpethed,
forråelse og kynisme, der hærger den vestlige verden og
ikke mindst det danske samfund.
Vi har at gøre med et samfund, hvor det ikke har nogen
konsekvenser, at en minister i strid med loven sender syge
mennesker ud af landet til steder, hvor de ikke kan få deres
medicin, et samfund, hvor det ikke har konsekvenser, at en
minister lyver og vildleder Folketinget, et samfund, hvor de
siddende politikere ikke ser menneskerettighederne som
et ideal for en humanistisk politisk praksis, men som en
forhindring for deres politiske udfoldelse.
I en sådan situation, hvor politikerne holder befolkningen
og demokratiet for nar, lader hånt om menneskerettighederne, mens den brede befolkning ikke løfter et øjenbryn,
fordi den har travlt med at lade sig opdatere om seneste
antiinflammatoriske kostråd eller et andet identitetsdrevet
livsstilsvalg indenfor den neurobiologiske bølge, der vælter
ind over Vesten som en hån imod de mennesker, der kæmper i virkelige bølger ved vores grænser, i en sådan situation anser vi det for nødvendigt og indlysende at reagere
overfor lovgiverne med civil ulydighed. I erkendelsen af,
at vi ikke kan stole på vores politikere, de overholder ikke
loven, de lyver og vildleder både befolkning og Folketinget,
og de har ingen menneskelig anstændighed eller moral i
deres politiske ageren. Når vi taler om civil ulydighed, er det
vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om en velovervejet
og ikkevoldelig protest imod den ved lov vedtagne orden.
Der er tale om en ulydighed, der har med moralsk overbevisning at gøre, og en ulydighed som en form for aktion,
hvor andre muligheder for at komme til orde synes udtømt.
Når ret bliver uret, bliver modstand en pligt.
Med den magtfuldkommenhed og kyniske ignorance
overfor kritik, som vores politikere i disse år fremviser, er
det svært fortsat at tro på effekten af demonstrationer, fakkeloptog og fremmøde foran Christiansborg, ligesom det
er nedslående at forestille sig, hvor få mennesker, der rent
faktisk læser dette opråb så langt som hertil. Vi er vrede,
skræmte og oprørte over det menneskesyn, der mere og
mere bliver fremherskende i vores samfund, og som gør
det muligt for politikerne at vedtage love, der har voldsom-

me menneskelige konsekvenser, også fatale, vi føler, vores
demokratiske muligheder for at blive hørt er udtømte, og vi
skriver dette manifest som et opråb og en opfordring til et
fælles humanistisk fodslag, engagement gennem meningsfuld aktivisme, som man fx kan udøve på følgende måder:
• Vær med til at lukke udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård. Gruppen Close Kærshovedgård Deportation
Camp er at finde på facebook, hvor du løbende vil finde
information om gruppens arbejde.
• Integrationsministeren, der gang på gang har brudt loven
og ladet hånt om menneskerettighederne, skal gå af og
sættes for Rigsretten, skriv under, demonstrér, råb op.
Kræv hendes afgang, kræv rigsretssag.
• Støt Venligboerne. På Facebook findes forskellige grupper, man kan engagere sig i. Alle aktiviteter er apolitiske,
lovlige og ikkevoldelige.
• Slut op om Ingen udvisninger uden modstand, som er en
gruppe, der aktivt forsøger at forhindre udviste asylansøgere i at blive deporteret til det land, som de er flygtet
fra, ved at møde op i lufthavne og blokere for, at en sådan
tvangsudvisning kan finde sted.
• Hjælp uledsagede flygtningebørn med at få familiesammenføring, de skal selv betale for deres familiemedlemmers flybilletter, og det kan de naturligvis ikke. Hjælp
med penge, indsamlinger, arrangementer (oplæsninger,
koncerter, middage, loppemarkeder etc.), hvor pengene
går til familiesammenføringer.
• Hjælp flygtninge, der står over for tvangsudvisning, med
at skjule sig for myndighederne.

• Bliv informeret – bliv indigneret – fortæl de usynlige
historier. Den eneste måde de danske myndigheder
kan slippe af sted med at begå grove og brutale overgreb mod mennesker på flugt er, at de afvistes historier
er usynlige for størstedelen af befolkningen samt det
faktum, at medierne ikke interesserer sig for det. Hjælp
derfor med at fortælle disse umenneskelige historier til
din omgangskreds. Gør dem opmærksom på, hvordan
Danmark ødelægger livet for mennesker på flugt hver
eneste dag.
• Organisér jer og dan grupper i jeres netværk og med
jeres venner. Tal med hinanden om, hvorfor det er vigtigt
at udøve civil ulydighed i tilfælde, hvor forrykte folkevalgte
træffer beslutninger, der er katastrofale og i værste fald dødelige for de allersvageste i vores samfund. Vi er stærkere,
når vi står sammen og ved, hvad hinanden laver.
• Sig fra overfor spin og vildledende tale, den findes over
det hele, tænk selv og sig fra, råb op! Det skal ikke være
ligegyldigt, når ministre og borgmestre, fremtrædende
politikere med indflydelse og magt, lyver og fordrejer
virkeligheden med det ene formål at bevare indflydelse
og magt og høj ministerløn.
• Det skal ikke længere være muligt at sige: en mand
kommer gående med en kuffert fuld af diamanter, når
vi taler om mennesker på flugt fra krige, vi selv bidrager
til. Sig: Se! Der kommer mennesker på flugt fra vores
bomber, dem må vi hjælpe. Sig: Nej hr. minister. Ingen
mand kommer gående over Middelhavet med en kuffert
fuld af diamanter, og når du siger sådan, har du diskvalificeret dig som politiker og bør i stedet søge stilling som
praktikant hos Onkel Reje i Ramasjang.

• Hvis vi skal have ændret Danmarks praksis med umenneskelige udvisninger, kræver det massivt pres på alle
fronter. Nægt derfor at flyve med personer, som tvangsudvises, hvis du er passager på samme fly. Nægt at sætte
dig ned, spænd ikke dit bælte, opfordr dine medpassagerer til at gøre det samme. Ombord på flyet er det piloten,
der er øverste autoritet, ikke politiet. Piloten kan nægte at
flyve med et menneske, der er til stede under tvang. Det
har længe været dansk praksis, at asylansøgere anbringes på almindelige rutefly. I november sidste år døde en
unavngiven algerisk mand, da han skulle tvangsudvises
fra Danmark.

For at opnå resultater skal du være villig til at ofre.
Mina Loy, Feminist Manifest

1914

Vesterbro
Læser

Thiemers Magasin; en oase, som giver plads til litterær fordybelse med gode bøger i centrum

Husets Teater eksperimenterer med Litteratursmagninger. Rosinante og
Husets Teater har indgået et samarbejde, som præsenterer og forener
scenekunst og litteratur

Skønhedsbegrebet er ophævet, har ingen værdi; thi med det nåer man ikke ud af musæerne og bibliothekerne.

1914b Tom Kristensen, Manifest til Aage Veeg

til tre af dem – Husets Teater, Bogcaféen Halmtorvet og
Thiemers Magasin – for at tale om litteratur og om at have
hjemme på Vesterbro.
Litteratursmagning
Husets Teater er et storbyteater placeret på Halmtorvet,
en plads på Vesterbro, der traditionelt er kendt som de
prostitueredes tilholdssted. Et af kendetegnene ved miljøet
på Vesterbro er, at mange af samfundets sociale udfordringer er synlige i gadebilledet. Pernille Kragh, dramaturg
og administrator på Husets Teater, mener, at Halmtorvet
er et "spændende område at befinde sig i, når man nu er
en kunstvirksomhed. Vi får alle livets skyggesider at se".
Narkomaner, prostituerede, hjemløse, alkoholikere og andre
marginaliserede personligheder finder man i kvarteret.
Samtidig ser man også businessmænd og børnefamilier,
hvilket er med til at vise de store kontraster, der findes
på Vesterbro, som også er med til at skabe et dynamisk
arbejdsmiljø for Husets Teater.
Jens Albinus og Laura Ramberg overtog i 2016 den
kunstneriske og administrative ledelse på Husets Teater.
Albinus har været med til at ændre den kunstneriske
profil og finder inspiration i de mange store stemmer, der
findes i litteraturen: "Vi er interesseret i et teater, som har
et samtidsopmærksomt blik, et journalistisk udkig i verden,
som kan fortælle os om det at være menneske netop nu.
Samtidig ønsker vi også at rette et litterært blik på vores
verden, som rettes mod det at være menneske til alle
tide”, fortæller han. Hermed kombinerer Husets Teater det
aktuelle, debatterende teater med et mere universelt blik
på verden og det at være menneske, som Albinus mener
findes i litteraturens helt store stemmer. De store fortællinger kan binde os sammen som mennesker og er en særlig
måde at læse verden på, samtidig med at den præsenterer
os for nye og forskelligartede perspektiver.

Tekst og foto: Sofie Ozanne
Vesterbro fortalt gennem litteraturen
Vandrer man gennem Vesterbros gader, bliver man konstant konfronteret med bydelens litterære fortid. På Tove
Ditlevsens Plads står i dag en rå betonmur, der er dækket
af små grønne lameller og fungerer som en bænk. Tove
Ditlevsens digt ’De evige tre’ fra 1942 står mejslet i muren,
hvilket er med til at skabe et fristed, hvor fordybelse står
centralt. Vesterbro-digteren er en vigtig del af bydelens
identitet og ånd. Hun voksede op under fattige kår i
københavnerslummen og hentede inspiration fra sit eget
liv. Bevæger man sig mod Halmtorvet, vil man finde Onkel
Dannys Plads, som er navngivet efter Dan Turèll. På Onkel
Dannys Plads finder du bl.a. spillestedet Råhuset og Café
Mandela. Dan Turèll skrev krimiværket ‘Mordserien’, som
beskriver det blankslidte Vesterbro. Han har været med
til at give Vesterbro det rå og trendy image, som bydelen
stadig har i dag. Tager man turen videre op mod Hovedbanegården, mødes man af Istedgade, som emmer af
diversitet og mangfoldighed. Selv danskere, som aldrig har
sat en sål i kvarteret, er bekendt med Istedgades blakkede
ry. Istedgade hænger uløseligt sammen med forfatteren
Tom Kristensen, som voksede op i kvarteret. Han sendte i
1930 litteraturkritikeren Ole Jastrau i hundene i romanen
’Hærværk’.
Ligesom Vesterbro er hjemsted for mange store afdøde
forfattere, huser bydelen også adskillige nulevende litterære aktører. De forsøger at udbrede interessen for litteratur
og gøre den mere tilgængelig. Kbh Læser har haft kontakt

Husets Teater har af samme årsag et samarbejde med
Forlaget Rosinante. I fællesskab skaber de oplevelser, hvor
mødet mellem litteratur og scenekunst er i hovedsædet.
Dette samarbejde har ført til arrangementer som ’Litteratursmagninger’, hvor en række af Danmarks fremmeste
skuespillere med tilknytning til Husets Teater læser uddrag
af danske forfatteres nyeste værker. Initiativet er en udløber af sidste års Kbh Læser, hvor arrangementet ’Litteraturens vilkår og rolle i samfundet’ vækkede en gensidig
interesse hos både Husets Teater og Rosinante. Skuespillerne låner deres stemme og nærvær til den varierede
række af litterære værker og giver publikum en fornemmelse for, hvad begge kunstarter har at byde på. Og hvad
de kan sammen. Inspireret af vinsmagningen er det også
en mulighed for at stifte bekendtskab med litteratur, man
måske ellers aldrig var kommet i berøring med. Det er et
forsøg på at gøre både litteraturen og teatret mere imødekommende og give publikum mulighed for at se, hvad der
rører sig på den danske litterære scene netop nu. Håbet er,
at litteratursmagningerne kan blive til en tradition.
Boganarkisme
På Sønder Boulevard finder man en lille bogcafé, placeret
lige overfor Kødbyens hipstermekka. Bogcaféen Halmtorvet karakteriserer sig selv som en anarkistisk distro, som
distribuerer bøger, kaffe, T-shirts, badges, små aviser, blade
og plakater. Bogcaféen har eksisteret siden oktober 2015
og drives udelukkende af frivillige, som alle er selvudnævnte anarkister. Caféen forhandler udelukkende anarkistisk
litteratur, hvilket er et forsøg på at udbrede forståelsen af,

hvad anarkisme er for noget. ’Mest af alt er vi nogle folk her,
som mener, at der er et behov for den mere kritiske tænkning, som følger med anarkismen. Vi er nogle, som ønsker
et samfund, hvor der ikke nødvendigvis findes nogen stat,
og hvor det er græsrodsstyret‘, fortæller Steen Belhage, der
er aktivist i boghandlen. Caféen er et forsøg på at være en
modvægt til alle de smarte caféer og butikker, der findes i
området.
På trods af at caféen særligt er skabt for anarkister,
er caféen også præget af åbenhed. Dens placering på
Halmtorvet betyder, at caféen er let tilgængelig, hvilket vil
sige, at enhver kan kigge ind og få en sludder om, hvad
anarkistisk litteratur er for noget. Caféen er imødekommende, og der er mulighed for at fordybe sig i anarkistisk
litteratur, mens man nyder en varm kop kaffe mellem
boghylderne. Ligeledes fungerer caféen også som et slags
bibliotek, da der er mulighed for at låne litteraturen med
hjem. Bogcaféen afholder desuden arrangementer, såsom
bogreceptioner med fokus på et særligt værk og filmvisninger, hvilket skal være med til at udbrede forståelsen og
interessen for anarkistisk litteratur.
En oase, der muliggør fordybelse
Thiemers Magasin er lokaliseret i den hyggelige lille Tullinsgade. Boghandlen blev fra dens åbning i 2002 hurtigt
populær blandt mange bogelskere i København. Magasinet
blev i 2013 overtaget af journalisten Rikke Viemose, som
har ført stedet videre i samme ånd som stifterens, Christina
Thiemer. Thiemers Magasin karakteriserer sig selv som
en delikatesseboghandel: "Med det mener vi, at det er en
boghandel, der tager litteraturen alvorligt og giver plads til
fordybelse og samfundsdebat med gode bøger i centrum.
Vi tør godt sige, at der findes både gode og dårlige bøger,
og at du kan finde de bedste hos os", fortæller Viemose.
Thiemers Magasin giver også plads til litterære fællesskaber og er et sted, hvor der er mulighed for at møde andre
bogelskere. Thiemers lægger salon til forskellige litterære
arrangementer, såsom søndagsevents med tidens bedste
og mest aktuelle forfattere, læseklubber, skrivekurser for
både børn og voksne med mere. Dette er et forsøg på at
inddrage og aktivere besøgende. Denne tillægsoplevelse
er noget, som boghandlen engagerer sig i, fordi de mener,
at "litteraturen lever og har det bedst, når vi mødes og
diskuterer den", siger Viemose.

"Det, vi gør, gør vi af ren egoisme: Fordi vi elsker gode
bøger. Det er ikke som sådan for at ’fremme litteraturen’,
selvom det ville være nobelt - nej, vi gør det, fordi vi ikke
kan lade være", forklarer Viemose.
Mangfoldigheden og diversiteten lever på Vesterbro.
Husets Teater, Bogcaféen Halmtorvet og Thiemers
Magasin er blot tre af de steder, som forsøger at udbrede
interessen for litteraturen. I den spændende og pulserende bydel Vesterbro finder man bl.a. også Byens Bogcafé,
placeret på Istedgade, som er den lokale bog- og kaffebar.
Byens Bogcafe er udover at være café for gæsterne også
kontor for medarbejderne på Byens Forlag. På Istedgade
findes også noget mere alternativt, nemlig Litteratursaloner, hvor besøgende får litteraturen helt ind under
huden. Her inviteres man ind i et hjem på Vesterbro, hvor
autenticitet og nærvær er i centrum. På Lyrskovgade finder
man Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, hvor der faciliteres
debatarrangementer og andre kulturelle aktiviteter. Der
er således rig mulighed for at dykke ned i litteraturen på
Vesterbro.

Folk på Jorden, hør dette!
Viktor Khlebnikovs, Marsbeboernes Trumpet
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MEDITATIONER

Af Ida Holmegaard

er rimeligt at bede dig om det. Om det føles rart. Vi skal
forsøge at trække nogle af dine tanker ud af dig, de skal
følge med åndedrættet ud af munden med en blød bevægelse, som når en tryllekunstner trækker et silketørklæde
ud af ærmet. Tankerne kan få lov til at hænge slapt ud af
munden som silketørklæder og blive luftet, mens du fylder
dig med ilt og med denne udefrakommende stemme.
Var det for meget?
For kompliceret et billede så tidligt på aftenen?
Vi kan tage det hele igen. Det kommer til at handle om
tankerne. Hvor tit har du ikke tænkt: Hvad skal jeg egentlig
stille op med dem, tankerne? Med spekulationerne, analyserne, humøret? Mærk det paradoksale i at spekulere over,
hvordan man bliver fri for sine spekulationer. Måske mærker du det i armene. Måske har du prøvet noget, der minder om det her før, dyrket yoga på et koldt gulv på
Østerbro, og måske har du ligget under fleecetæppet i
mørket under afspændingen til sidst og bare ikke kunnet
koncentrere dig om yogalærerens stemme, fordi du tænkte
på din tidligere elsker, på hendes hænder, på dengang du
og din farmor var i zoologisk have og så på moskusokser
og zebraer og elefanter, og skal de egentlig ikke lukke det
nye elefanthus, det i Søndermarken, igen, selvom det lige
er blevet bygget? På grund af noget metrobyggeri. Det
synes du, at du har læst et sted. Måske kan du heller ikke
koncentrere dig nu. Måske er dine tanker allerede begyndt
at vandre. Det er i orden. Tilgiv dig selv for det. Spørg ikke
hvordan, bare sig til dig selv: Jeg er allerede tilgivet.
Pust ud gennem munden.
Lyt til åndedrættet.
Her kommer ingen til at fortælle dig, at alt bliver
bedre. Mærk, om det får dig til at føle dig lettet. Det skal
handle om tankerne, og ordene, selvfølgelig, tankernes
små mursten. Eller soldater? Celler? Under alle omstændigheder: Træk vejret ind gennem næsen. Velkommen.

Uddrag af MEDITATIONER, forfatter Ida Holmegaards debut som radiodramatiker. Teksten bliver
præsenteret af radiodramakollektivet AKT1 i sin
helhed på Kbh Læser. Arrangementet finder sted
på Serapion-Ordenen, Haveselskabetsvej 3B, 1823
Frederiksberg C, lørdag den 8. februar kl. 19.00.

1
Vi begynder med åbne øjne. Velkommen. Find en behagelig
stilling. Armene ned langs siden eller i skødet. Slap af i
kæben. Velkommen. Lyt ikke til denne optagelse, hvis du
kører i bil. Lyt ikke til denne optagelse, hvis du betjener
landbrugsmaskiner eller andet tungt maskineri, lyt ikke,
hvis du opererer på nogen, hvis du står med fingrene nede
i et andet menneskes organer og svupper rundt for at finde
den rigtige sene ved leveren, lyt ikke, mens du skærer med
en skarp kniv. Lyt ikke til denne optagelse, hvis du flyver
flyet, men gerne, hvis du sidder i kabinen.
Sæt dig behageligt. Mærk din egen vægt. Tag en lang, dyb
indånding. Ind gennem næsen. Og ud gennem munden. Vi
skal beskæftige os med tankerne. Og kroppen. Men du skal
ikke bekymre dig. Det kan blive svært, men det bliver ikke
umuligt. Vi skal flytte rundt på dine tanker. Det kan lyde
som en kategorisk, for ikke at sige voldsom udmelding,
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men det kan siges med stor ro og sikkerhed. Og det kan
gentages for at give det ekstra tyngde: Sammen skal vi
flytte rundt på dine tanker. Det er dem, det skal handle om.
Og din krop.
	Vi begynder med åndedrættet. Træk vejret ind
gennem næsen (pause).
Og pust ud gennem munden (pause).
Ind gennem næsen (lidt længere pause).
	Og ud gennem munden. Mærk, hvordan brystkassen
hæver og sænker sig. Træk vejret ind (lidt længere
pause).
Og pust ud (lang pause).
Træk vejret ind (meget lang pause).
Magten over åndedrættet er måske en af de største former
for magt, man kan have over et andet menneske. Mærk
det. Mærk, at du overgiver dig og spørg dig selv, om det

Vi lever i metallets tid, dens sjæl er handlekraft og teknologi.
Olga Rozanova, Kubisme, futurisme, suprematisme

Holmegaard bruger i sit hørespil meditationsformen – med inspiration fra YouTube-klip, helse-apps
og selvhjælpsbånd – til at undersøge, hvad det vil
sige at bede nogen om at overgive sig til en stemme.
Om at bede nogen om at forestille sig noget, om at
ændre sit tankemønster, om at trække vejret i en
bestemt rytme, om at sidde stille og koncentrere sig
og lade sin krop og væren påvirke af en udefrakommende talestrøm. På den måde bliver teksterne til
en slags dobbelt diskussion af meditationsformen
og af litteratur i det hele taget: Hvad vil det sige at
få andre til at forestille sig noget? Det er voldsomt
og manipulerende og befriende og spændende og
skræmmende på en gang at tale til sin læser eller
sin lytter, og det er skræmmende og spændende og
udsat og hidsigt og kedeligt at være læser eller lytter
og lade sig rive med. MEDITATIONER bliver på den
måde en slags MANIFEST over at skrive, læse og
overgive sig til litteratur.

Mikrofest

• EN ANTOLOGI MED 24 MANIFESTER FRA UAFHÆNGIGE MIKROFORLAG
• EN KOMMENDE HJEMMESIDE FOR STORE BØGER FRA SMÅ FORLAG
• EN FEST!

1) Udgives i et samarbejde mellem Mikrofest og Arkiv for Detaljer og er støttet af og udkommer under Kbh Læser.
2) E
 n online-boghandel og portal for de små kvalitetsforlag, www.mikrofest.dk, som forventes klar medio 2018. Støttet af Statens Kunstfond og Fonden
Roskilde Festival og drevet af Lars Emil Foder og Christel Sunesen.
3) Hør redaktionens tanker bag antologien Mikrofest, hvor også forlæggerne Asger Schnack (Asger Schnacks forlag), Shekufe Tadayoni Heiberg
(Forlaget Uro) og Lars-Emil Woetmann (Kronstork) præsenterer deres manifester. Lørdag d. 3. marts, kl. 18-20, Københavns Hovedbibliotek. Fri entre.

Et slapt og åndsforladt kød, der formerer sig ved hjælp af typografiske mikrober.
Tristan Tzara, Dadamanifest
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Håbet mellem
Dagen og Natten
I et rum, på modsatrettede vægge, hænger reliefferne
Dagen og Natten. På Dagens ryg sidder en fakkelbærende
dreng. Med ild og blomster stiger de mod himlen. I Nattens
favn bæres han ind i søvnen, og i skumringen flyver uglen.
Herimellem spinder skæbnegudinderne menneskets livstråd mellem fødsel og død. Dagen og natten, lyset og mørket, fødslen og døden knyttes af parcerne sammen som
hinandens raffinement. Under Parcerne, mellem Dagen og
Natten, står Håbets Gudinde.
… Du taler om nattens drømme. Men vi vil aktivere en
visionær tilstand. Status quo kunne være anderledes. De
præmisser og vilkår, der omgiver os, kan vi tænke på ny.
Når vi begynder at tænke dem anderledes og artikulere
dem anderledes, er vi også allerede i gang med at forandre
vores handlinger. Det er fremtidsdrømmen, vi vil aktivere.
Dette kan vi gøre i det performative rum, hvor vi i en kort
periode donerer vores krop til en alternativ tilgang, baseret
på det sanselige og poetiske. Og her bliver det interessant
at undersøge, hvorledes det sanselige og poetiske knytter
sig an til det umiddelbare, der måske også karakteriserer
natdrømmens dunkle umiddelbarhed.
Når vi udfolder vores universer og performative rum,
forbindes det af mange med en drømmeagtig tilstand,
fordi vi udfordrer mange af hverdagslivets konventioner,
herunder en meget bundet tidslighed.

Natdrømmen er i en vis forstand karakteriseret af en umiddelbarhed, hvor det handlende subjekt er sat ud af kraft. Vi
føres igennem drømmen. Den franske filosof Henri Bergson
beskriver denne umiddelbarhed, der også karakteriserer
drømmen, som et nærvær, hvor det forgangne er indeholdt
i det nærværende. Ligesom en tones karakter i en melodi
må udledes af den forgangne progression. Fremtidsdrømmen genindsætter i en vis forstand det handlende subjekt
i ønsket om en ny umiddelbarhed, i drømmen. Noget skal
ændres. Nærværet ligger i fremtiden.
Ja, men vi arbejder ikke blot med hengivelsen, nærværet
og det irrationelle. Vi arbejder med to principper: Det
kritiske blik og den hengivne krop. Det kritiske blik er
meget trænet i den vestlige verden. Og det med god
grund. Vi har bevidnet forfærdelige ting, når vi har ladet os
opsluge af masseforførelsens galskab, eksempelvis fascismens kollektive krop. Så vores agtpågivenhed er velbegrundet. Men hengivelsen er også nødvendig. Springet ind
i det ukendte. Hvilket kræver mod. Men da åbner der sig en
enorm verden og et nyt mulighedsrum, hvor drømmene for
fremtiden aktiveres.
Det, vi er interesserede i, er en frugtbar alliance mellem
det kritiske blik og den hengivne krop. Så vores arbejde er
ikke en kritik af rationaliteten og en entydig fejring af det
umiddelbare. Det ene skal understøtte det andet. Pointen
er snarere, at vi reflekterer dybere, når vi også åbner vores
sanselighed.

Academy møder også det kritiske blik, også fra venstrefløjen, der udtrykker en skepsis og en angst for, hvorvidt
vores manifestationer er et eller andet uhensigtsmæssigt
fællesskab.

Og her findes der jo en modbevægelse hos jer, men det
gør sig også gældende ved eksempelvis den identitære
højrefløj, hvor vi er i færd med at aktivere de kollektive kroppe igen, men som så oftest er knyttet til nogle
identitetsmarkører, som skal være opfyldt, for at du kan
deltage i disse fællesskaber. Eksempelvis national identitet,
religiøst tilhørsforhold osv. På den måde formår de at lindre
en ensomhed, at besvare og udfri en længsel, der i længere
tid har stået ubesvaret, fordi vi har individualiseret både
kritikken, det politiske initiativ og drømmen.
Netop derfor bliver det interessant at undersøge, hvorledes
den kollektive krop kan bevæges af sanselige og poetiske
principper, der stadig tillader det kritiske blik og ikke blindt
lader sig lede af sin egen exces. Hvis drømmen og visionen
bliver et individuelt projekt, fordi det kollektive har vist
sig at være skræmmende og nære uhyrer, må vi finde nye
måder at bevæge os ind i det ukendte på sammen.

Men det er jo forbundet med en enorm sårbarhed at
kunne udlevere sig selv på den måde. Et sted citerer du
den franske filosof Georges Bataille for at sige: ”Et kys er
begyndelsen på kannibalisme”. Denne bevægelse ind i det
ukendte er vel også forbundet med en risiko.
Det ritualiserede er jo altid grænseoverskridende per se. Vi
artikulerer det ukendte. Når vi taler om at tage et spring, er
det også en bevægelse ud i det ukendte. Eller en accept
af det ukendte. Vi mødte jo helt konkret frygten for det
ukendte, da den såkaldte flygtningekrise materialiserede
sig på vores motorveje.
Sisters Hope repræsenterer det andet. Det eksotiske andet
om du vil. Modet til at træde ind i det ukendte og opleve, at
der er en skønhed heri og ikke blot fare.
Her er vi blandt andet inspireret af den tysk-amerikanske
filosof og sociolog Herbert Marcuses ide om den æstetiske
dimension. Håbet om frigørelsen fra undertrykkende
præmisser i industrialiseringens hverdagsvirkelighed.
Håbet i den æstetiske dimension er æstetik forstået som
sanselig erfaring. Ikke udelukkende som form. Når vi danner School of a Sensuous Society, beskæftiger vi os med,
hvad fremtiden ville være på sanselighedens præmisser, og
hvad læring ville være i det rum.
Det ukendte er også det dunkle, det endnu-ikke-oplyste.
Mysteriet er på den måde også koblet til det ukendte.
Det, der udfolder sig uden et klart defineret formål. Og det
understøtter vi igennem vores stilistiske greb, hvor vi fejrer
det endnu ukendte, det mystiske. Ved at bringe lyset ind i
det endnu ukendte mørke, hylder vi mysteriet.

Frygten for massepsykosen, for den fælles krop, har måske
også været med til at individualisere drømmen for fremtiden, visionen, som det så er op til den enkelte at realisere,
hvilket gør den yderst kompatibel med markedsvilkårene.

Det knytter i en vis forstand an til den umiddelbare tids
musikalitet igen. Musikeren Vagn Holmboe beskriver et
sted forskellen mellem den ekstatiske oplevelse og den
mystiske erfaring. Ekstasen havde han erfaret i en runddans, hvor insisterende rytmer animerede fortabelsen og
sammensmeltningen af tilhørernes kroppe. Han stillede
dette imod den mystiske erfaring, hvor han, i dansens hengivelse, stadig bevarede den forstandige årvågenhed.

Ja, kritikken er i høj grad blevet individualiseret, hvilket er
et paradoks. Det er jo en neoliberal tendens. Og Sisters

Ja, vi arbejder med det mystiske for at skabe en kontrast
til hverdagsvirkeligheden for at vise, at den kan tænkes og
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Spartacus leve! Spartacus leve! Leve Liebknecht! Til Tiergarten, til Tiergarten! Rosa Luxemburg taler!
Emil Bønnelycke, Rosa Luxemburg

Foto: Thorvaldsens Museum

Nedslag i en samtale imellem Sisters Hope og Jon
Auring Grimm

mærkes anderledes. Hvilket jo er knyttet til den aktivistiske intention, der udtrykkes i vores manifest. Når vi kan
materialisere en anden virkelighed, kan vi også ændre dens
nuværendes præmisser.
Det ukendte er det endnu ikke oplyste, der stadig kan illumineres...

Og det er her, ritualet kommer ind i billedet. Ritualet som en
genfortryllelse af rummet, situationen. Så det bliver et rum,
du kan træde ind i. Det finder eksempelvis sted i kristendommen, hvor det rituelle rum muliggør genopstandelsen i
menigheden, i fællesskabet, som den fælles krop menigheden udgør. Og opgaven bliver så efter guds død, der
mere eller mindre indtræffer med Nietzsche, at finde ud af,
hvorledes dette sakrale rum kan åbnes uden gud, foruden
det religiøse imperativ.
Ja, og her er vi foruden Marcuse inspireret af den franske
etnolog Arnold van Gennep, der beskrev de tre faser i overgangsriten. Den første er udskillelsesfasen, hvor individet
forberedes og udskilles fra sine vante omstændigheder.
Herefter følger den liminale (af grænse/tærskel, red.) fase,
hvor man krydser en tærskel, hvor den egentlige forvandling finder sted, og ritualet når sit klimaks. Slutteligt følger
inkorporationsfasen, hvor forvandlingen skal rodfæstes og
gøres permanent. Formålet med ritualet er transformation,
og derfor er alle faserne nødvendige. Ikke blot værket, det
liminale.
Efter vores verden er blevet sekulariseret, har kunsten
måske overtaget en del af ritens og ritualets potentiale,
men måske uden så meget interesse for udskillelsesfasen
og inkorporationsfasen. Udskillelsesfasen er nødvendig,
fordi transformationen kræver forberedelse, for at den kan
finde sted, og fordi du simpelthen kan dø i det liminale rum,
hvis du ikke er forberedt. Og inkorporationsfasen er vigtig
for, at transformationen også forankrer sig og afstedkommer en blivende forandring. Så både forberedelsen og
forankringen er nødvendig, og vi arbejder aktivt med disse
begreber, både overordnet og i de konkrete manifestationer. På den måde er allerede dette, vores samtale, indsamlingen af drømme, en forberedelse på transformationen og i
sidste ende transformationen af samfundet.

Sisters Hope er en københavnerbaseret performancegruppe og bevægelse, der arbejder
for at realisere et sanseligt og poetisk samfund, blandt andet igennem deres pædagogiske projekt Sisters Academy. Bevægelsen har skrevet et manifest, der ligger til grund
herfor. Under festivalen vil Sisters Hope indsamle, arkivere og aktivere drømme for fremtiden på Thorvaldsens Museum i rummet, hvor Håbets Gudinde står, og Parcerne, Dagen
og Natten pryder væggene. Medstifter af Sisters Hope, Gry Worre Hallberg, optræder her
i en samtale med filosof Jon Auring Grimm fra Eksistensfilosofisk Akademi og Kbh Læser.

ET ANTI-MANIFESTMANIFEST

Af forlaget UDENFOR
forlaget UDENFOR er startet som en blid protest mod
vores måde at ordne verden i modsætninger. I dem indenfor og dem udenfor. I os og de andre. forlaget UDENFOR vil
gerne udgive litteratur, der viser, at de andre ikke er de andre. De er os i en anden udgave og under andre livsvilkår.
Vi vil gerne udgive litteratur, som er skrevet af mennesker,
der har noget på spil, og som kan og vil skrive deres virkelighed frem – også selvom den tager os steder, hvor vi ikke
vil hen (og steder langt fra boghandlerens bestsellerlister).
Vi tror på litteratur, der er skrevet af mennesker, der selv
har oplevet udstødelse, følelsen af at føle sig udenfor og
den altædende angst for, at alt skal blive taget fra dig –
fordi du har oplevet det før. Mennesker, som kan skrive
deres virkelighed frem, så vi bedre forstår den – og vores
egen. Vi tror på litteratur, der bryder kategorier – og
manifester for den sags skyld. Vi – og verden – bliver
selvfølgelig lettere at styre i fragmenter, eller hvis en del
af os er adskilt fra den anden. Hvis fornuft er adskilt fra
følelse. Hvis teori er adskilt fra poesi. Men det er også en
opdeling, der antyder, at der er en konflikt mellem det
vi tænker, og det vi føler, og vi vil så gerne give plads til
begge sider.
Litteraturen er en af vores vigtigste indgange til at forstå
vores samfund, og hvis den kun reflekterer virkeligheden i
udsnit, er det et problem både for vores demokrati og for
sammenhængskraften i vores samfund. Det kan have store
konsekvenser for den enkelte, der oplever stigmatisering på grund af uheldige stereotyper, men det kan også
have stor betydning for vores forståelse af det samfund,
vi lever i, og for udfaldet af de beslutninger, vi tager. Når vi
nu alligevel har opgivet tanken om en objektiv virkelighed,
og om ordet som et vindue mod den virkelighed, så kan
vi lige så godt frigøre teksten fra at skulle mime en eller
anden logisk sfære gennem formmæssig perfektion. Vi må
være åbne for en tekst og for et menneske, der er sin egen.
Uanset om det er en forsker, forfatter eller en hjemløs,
og om teksten rammer den ene eller anden målgruppe
– eller genre. Og hvem ved? Måske opstår der nogle nye
forbindelser mellem indenfor og udenfor. Mellem os og
dem:
”Forskellen på at undervise studerende på Kunstakademiet
og hjemløse er, at de hjemløse har noget, de gerne vil
formidle. De studerende på kunstakademiet vil bare gerne
lave kunst.”
Sådan sagde kunstneren Mikkel Carl efter han havde
undervist 10 unge hjemløse i kunstprojektet Et hjem
UDENFOR, som var et samarbejde mellem projekt UDENFOR og ARoS. Hvad vil det sige at have et hjem? Hvad
vil det sige at være udenfor? De spørgsmål fortolkede de
unge hjemløse i værker, der blev udstillet på ARoS. Udstillingen viste en fortælling om frustration, skam og overlevelse. Det gjaldt også Råbin Billes spejlværk, "Fiasko", der
bliver brugt som forside og titel på udgivelsen af samme
navn, der er udkommet på forlaget UDENFOR. Om værket
siger hun:

Forlaget UDENFOR har foreløbigt udgivet to bøger med digte,
værker og tekster af mennesker, der er eller har været ramt af
hjemløshed:
Fiasko, digte og værker af Råbin Bille, Anonym, Anton, Katrine,
Wilh., Ahmad, Daniel Valter og M.
Dejlig deprimeret, digte af Tom Pilegaard Olsen.

Uddrag fra FIASKO

”Alle de kommentarer, som man får på gaden, dem tager
man jo ind, så når folk råber ord som nasser eller taber
efter dig, mens du for eksempel står og sælger Hus-Forbi,
så er det lidt som om den person, du er, skrumper ind,
indtil du til sidst føler dig, som den, de siger, du er – som
en fiasko.”
Ved at bruge Råbins spejlværk på forsiden sendes de
ord tilbage mod os og det samfund, der har været ude af
stand til gribe hende, inden hun endte på gaden. Og som
hun selv siger: ”Ynk hjælper ikke. Handling hjælper. Og så
hjælper det, at man ikke føler sig alene, og det håber jeg, at
de her digte og værker kan være med til.”

Poesien aktiverer dette ubehag, denne blanding af landskaber, kærlighed, søvn og glæde.
Jean Cocteau, Tavshedspligt

1922

Paradoxmanifest
af Ursula Scavenius

1924

Slip alting. Slip Dada. Slip Deres kone, slip Deres elskerinde.
André Breton, Slip alt

Tupi eller ikke tupi, det er spørgsmålet.
Oswald De Andrade, Kannibalistisk Manifest

1928

Kbh K Læser:

NYBROGADE 28
Af Siri Rønne Christiansen
København har fået et nyt litteraturhus i byens historiske
centrum. Ambitionen er at tiltrække bredt, og rammerne er
næsten klar. Kunstnerisk leder Anna Johansen præsenterer os for idéerne bag.
Parallelt med Frederiksholms Kanal løber Nybrogade, en
lille gade på blot nogle hundrede meter, der tidligere har
været hjemsted for blandt andre N.F.S. Grundtvig og den
første færøsk-danske nobelprismodtager, Niels Finsen.
Gaden kommer fremover til at huse endnu flere kulturpersonligheder, nu hvor Københavns nye litteraturhus, der
slet og ret hedder Litteraturhuset, har slået dørene op.
Den gule bygning, der danner rammerne om de litterære
aktiviteter, er centralt placeret med direkte udsigt til
Thorvaldsens Museum, og så snart metrobyggeriet er
færdigt, bliver det endnu nemmere at lægge vejen forbi
og få en litterær indsprøjtning.

Tværæstetiske ambitioner
Om husets kerneidé fortæller Anna Johansen: ”Vi vil gerne
inspirere og øge interessen for litteraturen som udtryksform og fremme lysten til at dykke ned i litteraturens
mangfoldige verdener, ja, simpelthen rette projektørlyset
mod de store erkendelsesmæssige sandheder i litteraturens verden.” Det skrevne ord skal dog ikke nødvendigvis
stå alene, understreger hun. ”Det er også vores mål at
sætte litteraturen i forbindelse med andre kunstformer,
fagkundskaber og discipliner og på den måde skabe dialog
på tværs af disciplinære barrierer og motivere forskere,
forfattere og kunstnere til at diskutere og formidle viden til
et bredt publikum.”
En intim salon
Litteraturhuset har forbilleder i andre europæiske storbyer
som Oslo og Berlin, men i København findes allerede både
LiteraturHaus på Nørrebro og Poesiens Hus på Østerbro.
Hvordan er idéen om at skabe endnu et hus for litteratur
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i hovedstaden så opstået? ”Vi syntes, at københavnerne
manglede et litterært mødested, hvor man i ét og samme
hus har samlet en café, en boghandel og en arrangementscene”, fortæller den kunstneriske leder med henvisning
til det udbud, som de tilsvarende europæiske huse har. I
forhold til Oslos 3500 kvm store lokaler og seks scener
bliver huset i Nybrogade dog mere intimt. ”Vi har kun én
enkelt scene med plads til ca. 50 gæster. På den måde har
vores rammer mere karakter af salon”. Nybrogades nye litterære salon vil i fremtiden slå dørene op for en lang række
aktiviteter, såsom oplæsninger, forfatterinterviews, kritikersaloner, filosofisaloner, middage med litterære temaer,
læsegrupper, musikalske arrangementer og performance
af forskellig art. Dertil kommer debatter, bogreceptioner og
workshops, så der bliver nok at tage fat på både for de tre
initiativtagere og for publikum.
Kbh Læser
I forbindelse med Kbh Læser lægger Litteraturhuset scene
til to arrangementer.
Det første har titlen Jorden er fuldkommen levende og
dækket af papiller og foregår onsdag den 28. februar kl. 1921. Det er lanceringen af den danske oversættelse af Jane
Bennetts Vegetabilsk liv og ontoSympati, der udkommer på
Laboratoriet for Æstetik og Økologi. Der vil være oplæsning fra værket og efterfølgende samtale mellem forfatterne Amalie Smith og Lise Haurum samt professor Lars
Tønder og gartner Livia Urban Haaland.
Det andet arrangement løber af stablen den 2. marts kl.
16.30 og handler om forfatterens rolle i samfundet. Det
vil foregå som en samtale mellem forfatterne Maja Lucas,
Robert Zola Christensen og Michael Josephsen og er
arrangeret af Forlaget Arabesk. For mere information, se
programmet bagerst i festivalavisen.

Fotos: Maja Kronhøj Philip

Arrangementer, boghandel og café
Der er allerede gang i arrangementerne, den første marts
begynder eksempelvis en række kritikersaloner. Den fulde
åbning af huset har dog været noget tid undervejs. Allerede i foråret 2017 skrev dagbladet Politiken, at åbningen var
lige rundt om hjørnet, og i juni måned afholdtes en foreløbig åbningsfest, en såkaldt ’pre-opening. På nuværende
tidspunkt er der dog endnu et stykke vej, før målet om at
holde åbent fra morgen til aften er nået. ”Den daglige åbning af huset har desværre været forsinket op til flere gange på grund af byggetekniske udfordringer. Litteraturhuset
ligger i en fredet ejendom fra 1800-tallet, og det har været
et større projekt at istandsætte end først antaget”, fortæller
kunstnerisk leder Anna Johansen, der sammen med Claes
Benthien er ansigtet udadtil i det daglige. Folkene bag tæller i alt tre personer, der alle har eller har haft tilknytning til
forlagsverdenen – de to daglige ledere, Anna og Claes, og
Søren Møller Christensen fra Forlaget Vandkunsten. Selvom Møller Christensen i det daglige primært rumsterer i
kulissen, så er han ifølge Anna ”den egentlige initiativtager.”
Han har investeret i stedet og således gjort det økonomisk
muligt at starte et litteraturhus op. Moderniseringer af
huset skal skabe rum til den planlagte fransk-nordiske café
og ikke mindst til en boghandel. Når det står endeligt klar,
er brugerne altså sikret en totaloplevelse. Udbuddet i boghandlen vil komme til at bestå af et nøje kurateret udvalg af
skøn- og faglitteratur og bliver således smallere end andre
steder, men den generelle ambition er at tiltrække et bredt
publikum.

Anna Johansen og Claes Benthien

litterært manifestkort / klip ud

Den simpleste surrealistiske handling består i at gå ned på gaden med en revolver i hver hånd og skyde alt hvad man kan på må og få ind i mængden
André Breton, Det andet surrealistiske manifest

Ben Kadosh: Den Ny Morgens Gry – Lucifer-Hiram – Verdensbygmesterens Genkomst, 1906

mathilde FiBigeR: Clara Raphael Tolv Breve, 1851

12 For første Gang i mit liv føler jeg Sorg over
at jeg ingen Mand er. Hvor fattigt og indholdsløst
er ikke vort Liv imod deres? Er det med rette at
de halve Mennesker ere udelukkede fra al aandelig
Beskjæftigelse?

dan tuRell: Sølvstjernernes manifest, 1979

lovbøger, Sølvstjernerne tror ikke på Marx’erne,
Mao’erne og Trotsky’erne der laver systemerne for
andre og fortæller dem hvad de skal gøre.

11 Sølvstjernerne tror ikke på de fine teorier og

co-Ritus: Jens JøRgen thoRsen, haRdy stRid og JøRgen
nash: Co-ritus manifest, 1962

uoverstigelig bom mellem yder og nyder. Denne
bom er grænsebom for den kulturelle evolution
og truer med at gøre os alle til bavlende fjolser i
kulturindustriens supermarked. Til ofre for en anonym undertrykkelse af uanede dimensioner.

10 Der eksisterer i europæisk kulturtradition en

9

En Gennembrudstid er under Opsejling! Sammen med de materielle ere de aandelige Brydningers Tid inde! De gamles Philosofi tager Livtag med
nyere Tænkning! Og de Gamles Viden ligedan
med Nutids materielle Lærdomme.
Det gærer rundt om paa Continentet! Stærke
Rørelser foregaard i Dybet! Dels af politisk, dels af
materiel og dels af aandelig Art!

linda Wendel: Om manifestationen Nå. 80! i Atuelt, 1980

8 De kalder os sløve, og slår os oven i hovedet
med kronikker, hvor de skriver at vi ingen kultur
har. Men det har vi altså …. “Nå” generationen”
kalder man dem. Den generation, der ikke nåede
at være med ved ungdomsoprøret - Dem omkring
hvem krise-fælden klappede med et smæld.
Men vi skal vise dem, at betegnelsen “Nå-generation” er helt urimelig. De bedømmer os ud fra
deres normer. Vi har vores egen kultur.

Wilhelm Reich: Tale ved Kampen om psykoanalysen på
Borups Højskole citeret fra Lea Korsgaards Orgasmeland, 19330

Jeg har måttet love ikke at tale om politik,
men det er svært, for videnskaben svæver jo ikke
frit i rummet, men står med begge ben i samfundet.
Det er en kendsgerning, at bøger er blevet brændt,
og at videnskabsmænd er blevet afskediget, det er
den store politik! Den lille politik, den render til
politiet.

7

Et tog kører forbi i min udsigt.
Og ét til, den anden vej. Jeg
bor tæt på Dybbølsbro, lige
ud til banelegemerne. Når jeg
lukker øjnene, kan jeg høre
lyden af toge. Susende, brummende. Som om jeg var på
vej fra et sted til et andet i mit
hjem. Den følelse elsker jeg.
Det er meget menneskeligt!
Homo sapiens er iboende to
lige stærke drivkræfter: Trangen til at slå sig ned og trangen til at bevæge sig videre.
Det nationale versus det nomadiske, ku man sige. Man ku
sige: Hvis hjemmet er symbol på det nationale, er teltet
symbol på det nomadiske. På
en måde er der jo et telt, en

TAG ET TOG,
DU DANSKE SPROG

Københavnermanifestationer

KORT
RæRE

LiTTE

Litterære kort er et projekt der vil
fremhæve stedspecifik litteratur
ud fra en overordnet tematik.
Eksempelvis København i børnehøjde, Kierkegaards København
eller litterære drukture. Klip kortet
ud og gå på opdagelse i litteraturen og i dit lokalområde.

METTE MOESTRUP

midlertidighed, i alle hjem.
Men lige så fortræffeligt teltet kan være, når man frivilligt
rejser fra sted til sted, lige så
forfærdeligt må det være som
påtvunget base. Der er forskel på at flytte sig og flygte.
Ordet migration bliver brugt om
begge dele. I menneskehedens
historie har evnen til at migrere
været en lige så stor styrke som
evnen til at etablere territorier.
Havde homo sapiens enøjet
fokuseret på hjemstavnshygge
& nationalromantik, var arten
næppe overlevet! Hallo. Tag
et tog, du danske sprog! Sut
ik dit Kongen af Danmark så
hvidt bag perlerækken. Du er
i transit, hver gang du tager et
skridt.
ole Wivel: Forordet til Heretica, 1948

6

tom KRistensen: Manifest til Aage Veeg, 1914

Og det er det, jeg vil have frem, en topografi og
en etnografi over byen København anno 1914, om
forstæderne, om den gamle by, at der på det hjørne
plejer at stå en avissælger, at der ligger et fint pissoir
ude på Frederiksbergallé.

hans scheRFig: Idealister, 1945

5 Der er strid og uenighed mellem idealisterne. Men det er Damaskus’ overbevisning, at det
må kunne lykkes at samle dem alle i en altruistisk
koloni. Her skulle de gå rundt i idealistiske klædebon og spise enkle vegetariske måltider sammen
under gensidig agtelse og respekt for hinandens
meninger. Det er hans store ide, som han sysler
med og fantaserer over. Han har tegnet planerne for
kolonien, og han har indrettet de enkelte huse og
de mange små haver med urter og blomster. Ikke
uniformeret og ensartet. Men afvekslende og individuelt under hensyntagen til hver enkelts ønsker og
smag. Huse med stråtag og huse med fladt tag. Huse
i tempel-stil og huse med telte og pæle-boliger. Og
huse, byggede i kuglens fuldkomne form. Pladser
for nudister og bede for råkost-ædere.

4

Dette Tidsskrift har intet Program; det har et
Kriterium: Oprigtighed. Det ønsker at være sig selv.
I Følelsen af, at dette i Dag er det egentlige Kætteri,
har vi givet Tidsskriftet dets Navn.

Johannes JøRgensen: Symbolisme - Taarnet, 1893

Heraf følger, at Livet mere og mere føles som
noget indskrænket, ligefremt, hverdags - noget, hvormed man tør handle efter Lune og Lyst. Det glemmes, at Livet er et Under, en Gaade, en Helligdom,
hvori der maa leves med Ærefrygt. Det moderne
Menneskes Mangel paa Moral er en følge af den
moderne Mangel paa Metafysik.
3

emil BønnelycKe: Rosa Luxemburg, 1919

Efter at Aviserne med metodisk Knaphed har
berettet om disse Dages Rækker af gigantiske Begivenheder, tilkommer det os, der oplever denne Tid,
at tage dens Rædsels Skønhed ind til vort Hjerte, og
optage deres uforglemmelige Udtryk for Spænding
og Liv i os.2

aktivister, 2007

1 Spyt på dem, sprøjt på dem med skumslukkere, vis dem jeres bare røve, men afskaf bro-stenen.
Gør det tydeligt, også for parceldanskerne ude bag
tv-skærmene, at der er tale om en symbolsk handling.
PeteR adolPshen: Kulørte splat - tale til Ungdomshusets

Projektet er udført med tilskud fra Udviklingspuljen for
folkeskolebiblioteker og pædagogiske læringscentre
under Slots- og kulturstyrelsen.
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Jagtvej 69

Taarnet

1

Valby-parnasset

5

Møntergade

ismejeriet i Hjørringgade

11 Karma Music Studio

9

10

Borups Højskole

Politikens hus

7

Huset i Magstræde

2

Købmagergade

Trykkeriet i Stengade

12

8
Wivels Forlag

minifest #3
Manifest for læsende kaniner
Petra Adlerberth-Wik, kanin og teaterinstruktør
Alle kaniner må lære at læse.
En kanin der venter på noget vigtigt venter aldrig for
længe. En kanin der venter på det nye samfund bliver nødt
til at vente.
En læsende kanin er en god kanin.
Først når alle kaniner læser kan det nye samfund oprettes,
hvor kaniner ikke arbejder mere end højst tre timer om
ugen, og i stedet for kan bruge tiden til meningsfulde
aktiviteter.
En læsende kanin er en god kanin.
En læsende kanin er en god kanin.
En læsende kanin er en god kanin.
E nl æ s e n d ek a n i n
e re ng o dk a n i ne re nk a n i ne re nk a n i ne re n
k a n i n.

Minifest
Ida Toft, folkeskolelev

MINI-FEST
Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld

MINIFEST
Gladiator, forlag

Bog. Tekop. Tæppe.
Min personlige læseoplevelse.
Fordybelse. Koncentrationsevne. Nærhed.
Jeg læser.

Vi tror på litteraturens potentiale. Vi tror, skønhed nytter.
Og vi tror, der er et potentiale i den sociale indignation og
samfundskritik. Vi tror, det nytter at gøre op med enhver
form for autoritative løsninger, at gøre op med enhver rigid
institution og al falskhed og flad materialisme i øvrigt.
På Gladiator ønsker vi at udgive litteratur som rapporterer
om nye opdagelser, som gør det muligt at finde rundt i
hjernens geografi, også i de områder af den, som ellers
har ligget hen i mørke. Vi tror på, at vi som læsere altid
gerne vil være klogere. På os selv, men først og fremmest
på verden. Det er vigtigt at huske, at litteraturen binder os
sammen, og huske at vi vil noget med litteraturen, at vi tror
på at den kan forandre verden. Så bliver det sandt, så bliver
det sådan.

Litteratur bevæger, udvider horisonter.
Mig og dig. Os alle sammen. Vi bliver klogere.
På os selv og på hinanden.
På verden.
Hjemme i stuen, på biblioteket, i læseklubben.
Alene med en bog. Sammen om en bog.
Individuelt og kollektivt.
Litteratur bringer os tættere på hinanden.
Læsning og litteratur.
For vores egen skyld. For samfundets skyld.
En kur mod stress og ubalance.
Et værn mod uvidenhed.
Et middel mod ensomhed.
Børn, unge, ældre.
Litteratur til alle. For alle.
Demokratisk. Dannende. Oplysende.
Vi læser.

Vi mener, at kunstens fornemste opgave i vor epoke er at bidrage bevidst og aktivt til forberedelsen af revolutionen.
Leon Trotsky & Andre Breton, For en uafhængig revolutionær kunst

1937

1938

Hvis der er noget der er helvedes fordømt i vor tid, så er det at hænge sig i kunstneriske former, i stedet for at være som torturofre der bliver brændt og signalerer
fra deres bål. Antonin Artaud, Det dobbelte teater

Oversatte ord udtrykker ingenting
Isidore Isou, Bogstavpoesiens manifest

1942

Foto: Koty Elsamani

Om Khalid Albaih

Af Ditte Marie Nesdam-Madsen
Khalid Albaih er kunstneren bag tegningen på foregående side. Han er sudanesisk kunstner og politisksatirisk tegner. Albaih blev født i 1980 og er opvokset i
Bukarest, Rumænien. Han har sin base i Doha (Qatar)
siden 1990, men opholder sig i øjeblikket i København på
det 2-årige ICORN/PEN friby-forfatterprogram, der her
varetages af Københavns Kommune.
Albaih udgiver sine tegninger på sociale medier under
navnet "Khartoon!" hvilket er et vittigt ordspil på det
engelske ord for den satiriske tegning cartoon og Khartoum, Sudans hovedstad. Med navnet sættes Albaihs oprindelse i spil (Khartoum): det sted, hans forældre kommer
fra, samt det sted, Albaih er nu: tegningsmediet. Man kan
måske endda tale om, at det fysiske tilhørsforhold opløses
hos Albaih og erstattes af et virtuelt fællesskab omkring
tegningsmediet, hvilket kommer til syne i et interview med
Nummer 9, et internetbaseret magasin om tegneserier og
internettet. Her siger Albaih til kunsthistorikeren Louise C.
Larsen: “Jeg er fra internettet. Det er der, jeg føler, jeg virkelig er fra, fordi der var meget vi ikke måtte, men internettet
gav os lov. Vi kunne ikke få visum som børn, det var svært
for familier at rejse, men internettet blev vores adgang til
chatrooms, hjemmesider og blogs. Jeg er ikke fra Rumænien, hvor jeg er født. Jeg er ikke fra Sudan, fordi jeg er en
36 år gammel mand, der stadig farer vild, når jeg er der. Jeg
er ikke fra Qatar, fordi jeg ikke kan komme fra Qatar. Det
eneste sted, der var hjemme for mig, var internettet.”. Og
hertil kommer tegningens forenende funktion. Det kommer
Albaih ind på i et portræt ved CNN-segmentet ‘Inside the
Middle East’, hvor de taler om hvordan tegningen som
medium kan udviske de faste grænser og forene tænkende, kritiske hoveder i en gestus i blæk på et stykke papir.
Han beskriver her tegningen - og særligt den satiriske
tegning, som Albaih er mest kendt for - som en blanding
af kunst og journalistik og kan samtidig også behandle
klassiske litterære tematikker som magt, konflikt og identitet. “Det er basalt set bare en oversættelse af hvad jeg
læser til det billede, jeg skaber inde i mit hoved, som jeg så
omsætter til papir”, siger han.
Heri kan Albaihs kunstsyn og politiske udgangspunkt
måske findes; han beskriver, hvordan det er vigtigt for ham
at læse mange diverse kilder, diskutere med så mange
mennesker som muligt, undersøge sager til bunds og for-
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holde sig kritisk til kilder, politiske udmeldinger og nyhedsstrømmen generelt. Og dét også, hvilke historier vi hører
mange af, og dem, vi aldrig hører om. Albaih deler ofte en
skøn blanding af politisk-satiriske tegninger, pressemeddelelser, videoer og politiske statements fra sin facebook, der
minder om den arbejdsgang, der beskrives ovenfor. ‘Artists
must question’ lyder også en af Albaihs påbud i tegneform
og afslører dér et aktivistisk-politisk kunstsyn, der sætter
krav til kunstnerens (kritiske) udadvendthed mod samfundene og verden.
En del af ICORN/PEN-programmets erklæring går på at
tilbyde kunstnere et sikkert opholdelsessted i en periode,
således at disse kunstnere kan skabe den kunst, som de
risikerer forfølgelse for i deres faste opholdelsessted. Khalid
ser opholdet i København som en mulighed for at reflektere og finde ro i sit arbejde, men han vil ikke sættes i rollen
som ‘kunstneren, vi reddede’. For ham er delingen af viden
det essentielle i opholdet, og det i begge retninger.

Du kan følge Albaih på sociale medier under @khalidalbaih.
Tjek facebook @Khartoon! by KhalidAlbaih og instagram
hastagget #khartoon for daglige opdateringer fra Albaihs
hånd. Derudover er Albaihs tegninger blevet udgivet i
internationale publikationer, herunder The Atlantic, PRI og
NPR. Ligeledes er hans sociale og politiske kommentarer
blevet offentliggjort i publikationer såsom The Guardian
og Al Jazeera. Hans arbejde har været udstillet i forskellige
gruppeudstillinger, blandt andre: "The Khartoum School"
(Sharjah, 2016) "do it" [på arabisk] (Sharjah, 2016) og "RE:
BELLION// RE: LIGION // RE: FORM - Artistic Action in
Times of Crisis" (Zwickau, Tyskland, 2015). Albaih har også
haft en bred vifte af soloudstillinger på Harvard Center of
Middle Eastern Studies (Boston, 2016), Rhode Island School
of Design (Providence, RI, 2017) Virgina Commonwealth
University (Doha, Qatar, 2016), 1After360 Gallery (New
Delhi, Indien, 2016), the Arab American National Museum
Nationalmuseum (Dearborn, MI, 2015), McGill University
Montreal , 2014) og Edge of Arabia (London, 2013). Desuden
er Albaih også grundlæggeren af @DohaFashionFridays og
medstifter af Khartoum Design Center.
Tjek hjemmesiden www.nummer9.dk for dit ugentlige skud
kritisk journalistik om tegneserier og internettet.
Louise C. Larsen er kunsthistoriker og skribent på cartooniana.blogspot.dk/.

Kun een Gang oplever hver Ting dybt og absolut. I al senere Oplevelse indgaar en Reproduktion af Grundoplevelsen.
Paul La Cour, Fragmenter af en dagbog

POESIEN HAR BOLIG
PÅ ØSTERBRO
Tekst og foto: Maja Kronhøj Philip
”Ved De, hvem der boede i genboens hus?” sagde Skyggen,
”det var den dejligste af alle, det var poesien!”. Mere end
170 år efter H.C. Andersen nedfældede disse berømte ord,
inviteres (lærde) mænd og kvinder fra nær og fjern endnu
engang indenfor i dette poesiens hus. Men denne gang er
der hverken tale om fantastisk fiktion eller kunstneriske
eventyr - men i stedet om et kreativt mødested for dansk
og international digtning. Her er formålet at styrke
poesiens synlighed.
Poesiens Hus ligger centralt placeret på Østerbro som
en del af Den Frie Udstillingsbygning på Oslos Plads. Her
forsyner de poesi-hungrende københavnere med alt fra
trissende versefødder til daktyliske dommedags rytmer. De
har alt godt fra lyrik-havet, hvorfor foreningen dels udgør
et fysisk bibliotek for landets digtsamlinger, dels et forum
for en bred palet af poesi-relaterede arrangementer og
workshops. Der arbejdes på højtryk med at give poesien
en hestesko og skabe gunstige rammer for dansk poesi og
dets publikum.
Bag huset står et kreativt lille orkester af praktikanter, frivillige og ansatte, der dirigeres af daglig leder Rikke Oberlin
Flarup. Rikke har været tilknyttet foreningen siden marts,
og mærker efterhånden frugten af det hårde arbejde omkring huset: "Det er, som om flere har opdaget, at Poesiens
Hus findes. Der er i hvert fald sket noget med besøgstallene. Til mit første arrangement i slutningen af marts sidste
år var der måske omkring 10. Og så til de seneste arrangementer har der været omkring 30 og 40".
Der tegner sig her omridset af en succes, hvilket ifølge
Rikke ikke bare er kommet sig af en konservativ tilgang
til poesien. Ifølge hende har de simultant været nødt til

at se sig om efter værker, med et nysgerrigt og målrettet
blik. Det er ifølge hende sådan, de har formået at tiltrække
et øget antal poesi-elskere til arrangementerne. Særligt
har huset haft en interesse i at eksponere poesiens nye
aktører, nye udgivelser eller den nyoversatte poesi.
Et andet greb er husets tilbagevendende debat-arrangementer, der hver gang tager udgangspunkt i et nyt lyrisk
tema. I den forbindelse fremhæver Rikke selv det tidligere
tema, Naturen. Her havde hun inviteret forfatterne: Rasmus
Nikolajsen og Liv Sejrbo Lidegaard indenfor til en snak om
naturopfattelse i den nye dansk poesi, mens kritikeren Mikkel Bruun Zangenberg modererede seancen.
I Poesiens Hus formidles altid nøje udvalgt poesi. Værkerne
kommer altid først igennem et kvalitetstjek, hvor teamet
ud fra egen og fælles fornemmelse udvælger dét, der
senere indgående deles med publikum. Men der er rigeligt
med plads til gode idéer, hvorfor projekter i støbeskeen
indbefatter alt fra spoken words-arrangementer til en den
månedlige læseklub – et påfund fra Mia Dalby Thorup,
én af stedet tidligere praktikanter, som stadig står for
læseklubben. Alle tiltag, der er med til at gøde fundamentet
i dansk poesi.
Huset besidder i den grad en evne til at forny sig selv og
samtidig bibeholde aktualitet og relevans for sit publikum. Resultatet deraf er ikke til at tage fejl af i dag, men
Poesiens Hus har siden sin første åbning på Gothersgade
i 2010 under Lene Henningsen kæmpet for økonomisk
støtte og selvstændighed. Derfor var Lene også tvunget
til at lukke det igen et par år efter, hvorefter det blev genetableret i sin nuværende form igen i 2014. Men på trods
af stedets genopståen, pointerer Rikke, at huset længe var
mærket af sin noget hullede historie.

”Jeg tror, at det gik rigtig meget i glemmebogen for folk i
den periode, det var lukket; det er i hvert fald det, jeg hører
nu; det er sådan, nå, findes det stadig? Og det må jeg så
sige, at det gør”.
Af samme grund er der blevet sat skarpt ind på formidlingsindsatsen til de poesi-interesserede, der bl.a. kan nyde
godt af Ugens Anbefaling, der ligeledes køres af en gruppe
frivillige. På den måde kan folk med interesse heri holde
sig opdaterede og samtidig kobles til Poesiens Hus. For
poesien har brug for en bolig, og Rikke og resten af holdet
formår i den grad at skabe et gunstigt rum for litteraturen - et rum der ikke nødvendigvis gør det, som vi ser
på bibliotekerne. En sammenlægning mellem de to har da
også været på tapetet, men udfaldet blev at Poesiens Hus
bibeholdt deres selvstændighed som poesi-hus. I stedet de
fået et samarbejde etableret mellem huset og Blågaardens
Bibliotek, en udbytterig kollaboration, der ifølge Rikke
bevæger sig i den rigtige retning.
Men det er fortsat vigtigt for Poesiens Hus at fastholde
det poetiske fokus, sådan så også nyere generationer kan
få en forståelse for nyttigheden ved poesiens sproglige
bevidsthed: “Der findes endnu ikke noget tilsvarende her i
landet. Og det er et emne som skolerne og medierne ellers
har haft svært ved at nå omkring, og vi ønsker i den grad at
synliggøre dét, der holder digtningen og sproget levende”,
uddyber Rikke. I huset har hovedstaden et stærkt sted, der
kan hjælpe med at nedbryde alskens kedelige klichéer om
poesi som eksotiseret og uforståelig. Her rives frygten for
det uforståelige ned, og i stedet sørger Rikke og resten af
teamet for at byde alle velkomne: “Med lokalet har vi fået
et fysisk sted, hvor alle der har lyst, kan komme og blive
opslugt af poesien”.

Det er forkert, at jazzbands har monopol på at give kollektiv rytmisk ekstase. Drama og poesi kan også give det.
Öyvind Fahlström, Manifest for en konkret poesi
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Endnu et bidrag til kravet
om global revolution.
Det kunne meget vel være
‘den sidste nedtælling’…

Om Europa.Manifest!
En række europæiske og danske filosoffer besøgte i
efteråret 2017 Københavns Hovedbibliotek for hver især
at levere et visionært manifest for Europa. Manifesterne
er blevet samlet i en antologi, der udkommer under festivalen. Vi markerer udgivelsen med endnu et ’Europa.
Manifest!’ med de indbudte tænkere er Malte Frøslee
Ibsen (DK) og Luise Meier (DE). Arrangementet finder
sted d.25. februar kl 15-17 på Københavns Hovedbibliotek. Vi bringer her Luise Meiers manifest skrevet
til antologien og arrangementet. Europa.Manifest! er
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arrangeret af Københavns Hovedbibliotek, ATLAS Magasin,
Eksistensfilosofisk Akademi, DEO - Demokrati i Europa og
Goethe-instituttet med støtte fra Europanævnet. Læs mere
om konceptet og antologien på side 14 og 15.
Om Luise Meier
Luise Meier er en tysk freelanceforfatter og filosof med
baggrund i samfunds- og kulturantropologi, filosofi,
kulturstudier og litteratur. Hun har skrevet kulturkritiske essays om kapitalismekritik, kvindebevægelsen, droner, terror,
Rosa Luxemburg og Brødrene Karamazov.

Tom, tom, tom – saligt tom / er verden for andet end ting
Klaus Rifbjerg, Konfrontation

Hendes seneste projekt, der netop er udkommet på
Matthes & Seitz Berlin, er MRX Machine. Et værk, der
vil genoplive Karl Marxs genfærd og indsætte det i
en maskine. En såkaldt MRX-maskine, der søger efter
revnerne, perversionen og stanken, der gør proletariatet genkendeligt bag iværksætteriets polerede
brugerflade. MRX-maskinen skanner de offentlige
selvfremstillingsskuepladser og private kropsoptimeringsfabrikker for spor af den internaliserede
klassekamp.

Europa Manifest!
Af Luise Meier
Oversat af Kristoffer Bayer
5. At være partisk
Oplægget til Europa.Manifest opfordrer til debat, ikke
konflikt. Dette krav skaber, for at sige det mildt, en velkommen stopklods til at opbygge den første tese eller
prolog omkring. Manifestet som en bestemt skriveform er i
sig selv en ballademager. Det er en genre for ballademagere og det er partisk i dets kerne. Drivkraften bag
manifestet er et ønske om forandring. Det er en tekstform,
en tradition, der praktiserer solidaritet med dem, der længes efter forandring. Dette ønske om forandring implicerer
imidlertid en konflikt med status quo. Til trods for dets
usandsynlighed, drømmer vi som skabere af manifester
altid om at starte revolutionen. Vi drømmer altid om at
debatten forvandler sig til egentlig konflikt. Det gælder for
de fleste radikale manifester, at de ikke sigtede på at blive
en del af debatten, men på at ødelægge dens fundament.
Til trods for, at manifestet er en central del af propaganda – og dermed har tætte ligheder med futuristiske
eventyr og bedrag – er det ærligt for så vidt, at det ikke
skjuler hvad det er. Det tvinger én til at vælge side, og til
at følge den analytiske destruktion eller kritikken af den
bestående verdensorden. Når det har gjort så meget for
søstre –og broderskabet af utilfredse ballademagere og
kompromisløse udskud, kan det ikke tillades, at manifestet
bliver underlagt bourgeoisiets aftenunderholdning. Hvis vi
mister vovemodet, villigheden til at ramme hårdt, at irritere,
at provokere og fornærme, så mister vi hele projektet om
en ideologikritik. Men vi er ikke hjælpeløse: Strategien mod
fremmedgørelse er mod-fremmedgørelse. I dette tilfælde:
Hvis de prøver at udnytte vores dybtfølte propaganda ved
at forvandle det til underholdning, må vi posere som underholdere, dernæst pervertere underholdningen og forvandle
den til desto mere effektiv propaganda. Denne strategi må
også tage sigte på publikummets selvopfattelse. Den må
forsøge at få folk til igen at se sig som politiske aktører
frem for forbrugere og bedømmere af varer. Man kan måske diskutere i hvilket omfang nogen stadig kan kalde dem
selv proletarer, men der er ingen tvivl om, at proletariske
taktikker stadig kan være nyttige. Rosa Luxemburg, en af
vores skandaløse medsøstre, forklarede i sine kommentarer
til Den Russiske Revolution nødvendigheden af ”proletariatets taktløse taktik”. Når proletariatet nødvendigvis er taktløst, bør vi spørge os selv, om ikke vi ved at være taktløse
over for bourgeois-eliten allerede har svaret på spørgsmål
om, hvor det såkaldte proletariat i dag kan findes –
performativt, så at sige.
4. Europa.Manifest – Den anden stopklods
Den anden stopklods at være taknemlig for består i
forespørgslen på at beskæftige sig med Europa. Lige fra
begyndelsen har kapitalismen været karakteriseret ved at
splitte mennesker og samle markeder. Den henter sin dynamik fra forskellene imellem os. I Europa er de forskellige
priser på arbejde og forskellige rettigheder en konstant
kilde til profit. Men forskellene mellem europæiske og
ikke-europæiske arbejdere skaber en endnu større kilde
til kapitalens vækst. Europa har en lang historie med at
rekruttere én undertrykt gruppe til undertrykkelsen af en
anden. I Louis Bonapartes Attende Brumaire analyserede
Marx allerede hvordan lumpenproletariatet – en klasse
endnu længere nede end proletariatet – i Frankrig i 1851
blev brugt som lejesoldater til den voldelige undertrykkelse
af de revolutionære kræfter. Hvis vi taler om unioner, om
enhver form for enhed, må vi huske på, at enheder i langt
de fleste tilfælde bærer på en bestemt type hierarki. En
familie kan være harmonisk og samlet fordi en tyrannisk
patriark kræver det, eller fordi alle familiemedlemmerne

virkelig deler hverdagsting og hjælper hinanden så meget
som muligt. Den europæiske enhed kan derfor betyde
succesen af en ”del og hersk”-politik, eller det kan betyde
at europæere handler i solidaritet med hinanden. Enhed
og harmoni er ikke synonymt med demokratisk deltagelse
eller social retfærdighed, men kan blot betyde lydighed.
Det kan også betyde, at mennesker tvinges sammen på
baggrund af en eller anden forestillet, ydre trussel. Desto
større man får skurken til at se ud, desto mindre behøver
man at frygte indre opposition.

der marcherede, gjorde oprør og skabte så stort et pres, at
regeringer og virksomheder måtte frygte for deres overlevelse. I Tyskland, eksempelvis, var det Novemberrevolutionen i 1918 der resulterede i kvinders stemmeret. Ved at
huske på de kampe, der førte til størstedelen af de relative
privilegier, europæere i dag nyder, lærer vi noget om dynamikken bag politisk forandring. Radikal venstrefløjspolitik
kan ikke kun måles på dens langsigtede mål. Den ændrer
det politiske landskab og udvider den politiske diskurs,
selvom den ikke realiserer selve revolutionen.

Man kan indføre mange forskellige tiltag, der tidligere var
uacceptable, ved at fremmane ufattelige, onde og ydre
kræfter. Enhver indre afvigelse fra normen bliver dermed
også set som fjendtlig og noget, der skal sanktioneres.
Under disse omstændigheder er det mindst ligeså nyttigt,
hvis ikke nødvendigt, at etablere en solidaritet mellem
europæere og ikke-europæere. Nødvendigheden af at
kigge udover Europa er ikke moralsk, men strategisk. Fra et
anti-kapitalistisk perspektiv er problemet med ulighed, at
det holder kapitalismen i live. De europæiske arbejderes
relative privilegier tvinger dem til at profitere på udnyttelsen af arbejdere i det globale syd. Det tvinger dem
til at rette deres politiske handlinger imod bevarelsen af
deres relative privilegier. Det stopper os fra at betvivle det
fejlslagne system som helhed. Det bedrager os til at identificere os med kræfter, der ikke har vores langtidsinteresserer for øje. Hvis ikke vi tilbyder et perspektiv, der
kigger hinsides kapitalismen, vil europæernes interesser
altid synes at være i modsætning til ikke-europæeres
interesser, især flygtninges og migrantarbejderes. Logikken
bag europæisk nationalisme – og nationalisme indenfor
Europa for den sags skyld – er dybt sammenvævet med
accepten af det kapitalistiske status quo. Den følger
konkurrencens logik og overfører denne til de nationale
aktører. Denne idé om den konstante konkurrence vil i
sidste ende eskalere ind i selve elimineringen af konkurrence og indre former for modstand.

2. Du kunne være den næste – eller måske er det
intet…
I henhold til at støtte politiske kampe, er det fra et strategisk perspektiv ikke altid nødvendigt at identificere sig
helhjertet med en given politisk kamp eller menneskene og
diskurserne bag. Af og til ved vi bare, at hvis denne eller hin
partikulære gruppe bliver angrebet og begrænset i deres
rettigheder, så kunne vi være de næste. Enhver kan på et
tidspunkt ende på den forkerte side af loven, den tabende
side af kapitalismens konkurrence eller i en påtvungen
konformitet. Selvom vi ikke identificerer os som en minoritet, er vi ikke uden sårbarheder. Vi ved endnu ikke hvilke
nye eksklusionskriterier, der vil blive skabt af udviklingen i
gennemgribende overvågningsteknikker og ubegribelige
militære evner. Tilføj til disse tekniske kapaciteter presset
fra en eskalerende, international konkurrence og behovet
for økonomisk rationalisering i alle samfundets sektorer,
og man vil hurtigt indse, at ”ting der fortsætter, dette er
katastrofen”, som den radikale marxist Walter Benjamin
formulerede det.

Vi bør ikke lade os narre til at forveksle den traditionelle
venstrefløjsinternationalisme – som allerede blev forrådt
af Sovjetunionens doktrin om socialisme i ét land – med
Den Europæiske Unions projekt. Dette betyder ikke, at vi er
modstillede, men det betyder, at vi ikke kan stille os tilfredse med EU som det er. Selv kravet om demokratisering er
ikke nok, så længe en stemme blot anses som et instrument til at sikre eller forbedre ens egen position indenfor
rammerne af den kapitalistiske konkurrence. Vi er nødsaget til at forstå, at indenfor den kapitalistiske konkurrences
nedbrydende dynamik, er ethvert løfte om sikkerhed, hvad
enten det er socialt eller militært, illusorisk. Der er intet
privathjem stort nok, ingen firhjulstrækker pansret nok
og ingen social status prestigiøs nok i henhold til at sikre
os imod personlig finansiel ruin eller et global finansielt
sammenbrud. At undlade at tro på Den Europæiske Unions
løfter, betyder ikke at forlange dens opløsning. Spørgsmålet
er: Lader vi os blive instrumentaliseret i EU’s kamp for at
opretholde kapitalismen og den europæiske hegemonis levedygtighed, eller bruger vi diskursen omkring EU og dets
institutioner som et springbræt i henhold til at uddanne
os selv og andre, og opnå international, anti-kapitalistisk
solidaritet?

1. Hinsides muren
Klimaforandringer der påvirker hele jorden illustrerer yderligere behovet for politiske tanker, der forfølger internationale kapitalnetværk, udnyttelse, udvinding og forurening
– og ikke et behov for nogle tilfældige mure, politikere
opsætter i henhold til at inddele os i let håndterlige pakker
af disciplineret arbejdskraft. Hvis vi ser på den europæiske
historie fra neden, ser vi hvor let det er at blive rekrutteret
til undertrykkelsen af mennesker, hvis skæbne man i det
lange løb vil dele. Overvågningen, eksklusionen og udnyttelsen af andre har til hensigt at holde os travle og skjule
vores impotens over for den almægtige orden af frimarkedskapitalisme. Det kan endda skabe en illusion af frihed,
som i tilfældet med vesteuropæiske kvinder, der priser
den europæiske kulturs tilsyneladende ligestilling mellem
kønnene ved at overlade underbetalt omsorgsarbejde til
hovedsagligt kvindelige migrantarbejdere. Dette viser, at
frihed og lighed forbliver modsætningsfyldte, når og så
længe det begrænses til bestemte grupper, nationer eller
regioner. Disse mure og grænser er ikke kun begrænsende
for en fysisk mobilitet, men sigter også mod at begrænse
eller i det mindste aflede kritisk tænkning. Kapitalismen
har imidlertid altid, og vil altid, overvinde forhindringer
så meningsløse som lokale grænser og lovgivning. I den
forstand har vi måske stadig noget at lære fra kapitalens
internationalisme.
0… Bum!

3. Taksigelse
Der findes i vore dage en tendens blandt dem, der stadig
profiterer af velfærdsstatens rester, til at identificere sig
med deres regeringer eller nationer ud af en eller anden
fejlagtigt taknemlighed. Men vi er nødt til at huske på, at
det aldrig har været de eksisterende regeringer der gav
folket ottetimers arbejdsdage eller retten til at stemme.
Næsten alle velfærdsydelser blev gennemtvunget af folk

FREMHÆV EN REVOLUTIONÆR FLOD OG EBBE I KUNSTEN
George Maciunas, Fluxus Manifestet
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Illustration: Jacob Chapelle

Flygtningemanifest
Af Stine Zink Kaasgaard, Mohammed, Abdullah, Aymen,
Farman, Hussein, Khaled, Ahmad, Mustafa, Khalil &
Atilla. Oversat i samarbejde med Siri Rønne Christiansen
No problem!
Når verden nu alligevel er ved at falde fra hinanden, så lad
da alle grænser falde. Ilt kender ingen grænser, når forholdene er de rette til at danne dets sammenslutninger af to i
millionvis. Vand kender ingen grænser mod land, når blæst
og bølger kaster det over kysten. Mennesket kender ingen
grænser, når ødelæggelse og udslettelse er dets miljø,
noget, der giver sig så meget indefra som udefra. Land er
adskilt af floder og bjerge, af vand og skiftende himle. Men
hav og bjerge forudsætter ikke adskillelse, de forudsætter
kontinuitet mellem sletter og enge. Land er ikke adskilt af
land. Det er adskilt med lov. Det er adskilt af mennesker.
Og dog har intet menneske retten til således at opdele,
hvad der forudsætter sin egen kontinuitet.
Et flygtningemanifest har intet sted og finder ikke sted;
det manifesterer sig ikke. Det kryber ind i alle sprækkerne på en smukt spundet overflade, der foregiver at være
fuldkommen uden at inkludere smerten ved hjemløshed.
Et flygtningemanifest har intet hjem, men kalder på ethvert
hjem, at det måtte bemærke dets rastløse tilstedeværelse. Et flygtningemanifest har blod på sine hænder;
ulig alle manifestationer af lovlydig korrekthed, der leder
og fastlåser ’samfund’, kan det ikke vaske sine hænder i
andres snavs. Det er dets snavs. Smukke verden, se os dø i
skummen på din latte.
Fang os igen i de bureaukratiske systemer, hvis logik holdt
os ude i første omgang! Fang os? Hvem? Et nummer er
ikke et navn, det er ikke nogen, har ingen hænder, kan ikke
fanges.
Mohammed er et navn… Mohammed, 35 år. Fra Syrien.
Gift, har fire børn, tre piger og en dreng, de var engang
tre drenge og to piger. Kaldt til at kæmpe for Assads hær,
flygtede han med sin familie. Ville ikke kæmpe på den side,
der kæmper mod hans bror. Vil ikke kæmpe overhovedet.
Vil bare tage sig af sin familie. Uden mig, hvad de gør?
Mohammed vil have, at alle ved, at Rusland, at Iran, at USA
tager del i at gøre det muligt for Assad at blive ved magten,
at de bomber landet, slår børnene ihjel, er en del af Assads
hær. Hvorfor børnene, spørger han? Men han får intet svar.
Har været i Grækenland i syv måneder.
Khalil er et navn… Khalil, 17 år. Fra Syrien. Er i Thessaloniki
med sin mor, bror og én søster. Faderen og en anden
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søster er allerede i Tyskland. Khalil venter med sin familie.
Går ikke i skole. Har været i Grækenland i to år.
Abdullah er et navn… Abdullah er fra Syrien. 27 år gammel.
Venter på papirer for at kunne vende tilbage til Tyrkiet og
arbejde. Har en kæreste i Frankrig, som han ikke længere
taler med, fordi de kan ikke komme til at se hinanden.
Aymen er et navn… Aymen er 28 år. Han flygtede ikke fra
krig. Han flygtede fra rutinen. Livet er altid det samme der,
siger han. Jeg vil ikke lave det samme hver dag. Jeg vil
lære verden at kende. Rejse, møde mennesker. Vil gerne til
Frankrig, hvor hans onkel arbejder. Aymen er en eventyrer,
men eventyr er kun tilladt for folk fra bestemte steder.
Aymen har været i Grækenland i to år.
Khaled er et navn… Khaled er fra Irak, kurder. 30 år gammel.
Farman er et navn… Farman er kurder, fra Irak. 32 år gammel. Har været i Thessaloniki i to år.
Hussein er et navn… Hussein er fra Irak. 19 år gammel. Han
ville til Tyskland, men blev afvist. Nu venter han på at få at
vide, om han kan blive i Grækenland. Hussein kan virkelig
godt lide Thessaloniki og ville gerne blive her. Han må ikke
gå i skole. Han har været her i to år.
Ahmad er et navn… Ahmad er 17 år gammel, fra Syrien…
Mustafa er et navn… Mustafa er gift og har syv børn. Han er
fra Syrien. Ham og hans familie venter på at tage til Tyskland. Mustafa vil gerne arbejde, men, som for de fleste, kan
det ikke lade sig gøre, uden at han forbedrer sit græske
og han vil ikke blive her. Forholdene og arbejdet er bedre i
Tyskland, siger han.
Som kurder føler Farman solidaritet med folk fra Israel for
at være et folk, der er omgivet af had fra alle sider. Mohammed vil bare gerne arbejde og tage sig af sin familie. Men
han mener også, at afghanere stjæler (alibabas). Hussein
bliver fornærmet, når nogen påstår, at Iran er en del af
problemet med krigen i Syrien. Mustafa synes, det er forbløffende, at pigerne kindkysser drengene, når de mødes
på gaden. Farman er tilbageholdende med at associere sig
med Mohammed, som er syrer, og derfor antages tilbøjelig
til ikke at kunne lide ham, for at være kurder.
Khalil og Hussein er teenagere, som synes, at andre er
kedelige og mærkelige, men alligevel hænger ud til det
sidste, i tilfælde af at der skulle ske noget spændende. Alle
venter. Venter på at få tilladelse til at genoptage livet. Alt
imens livet går. Det liv, der ikke kan tilbagekaldes.
Børn fødes uden navne, som mennesker. Mennesker, der
kan få navne. Mennesker, der har et sted og finder sted.
Mennesker, der har øjne, ører, ben, fingre. Kulturer er

forskellige, men folk er de samme, siger Atilla. Kastet ind
i denne verden leder vi efter et hjem, vi bliver givet hjem,
navne og kultur. Europa gav os universelle rettigheder,
fordi vi alle er mennesker, fordi det troede at dets idéer
bærer på verden, som den er, folk, som de er født. Europa
tager disse samme rettigheder bort (fordi kultur gør det
umuligt at se den anden som den samme? Som én, beskyttet af det universelle i relativ ensartethed?) Europa, som
et politisk projekt efter krigen, stræbte efter at åbne dets
interne grænser. Levede du længe nok til at se grænserne
falde? Levede du længe nok til at se dem blive bygget op
igen?
Også vi er mennesker. Vi bryder os heller ikke om hinanden
og andre på flere måder end du kan forestille dig. Også vi
er bange og fulde af fordomme. Tror I, at I er de eneste?
Også vi drømmer om at have et hjem. Også vi kæmper, og
hænger ud, og drikker kaffe, og taler om verden. Også vi
stiller os selv spørgsmålet: Where is the life?
Thessaloniki, Grækenland. Folk venter. På papirer, arbejde,
livstegn, livet… Vi venter. Mens du står op om morgenen og
går på arbejde. Vi venter. Mens nationer tæller sammen i
tal. Vi venter i Europas vugge, mens du børster tænder og
rejser til eksotiske steder for at få et hvil. Vi venter. Mens
folk dør i vores hjem.
Hjemme. Hvor lugtene er velkendte. Hvor der er plads.
Dér, hvor minderne tager ved os hen. Hvor livet ikke blot
er overlevelse. Hvor vi ikke er tal, men navne. Navne på
nogen, der betyder noget.
Lad alle grænser falde! Indenfor dem bliver menneskeheden umenneskelig.
Walla, professional.
Fuck Barca, Real Madrid!
Malaka!
Ok, finish – let’s go!

Stine Zink Kaasgaard, medstifter af Eksistensfilosofisk
Akademi og nuværende frivillig ved Where is the Life?,
en lille organisation i Barcelona og Thessaloniki som
arrangerer aktiviteter for folk, der venter.

Kunsten er som alt andet ingen nytte til, men den adskiller sig fra alt andet ved, at den kan udgøre en del af vort liv på betingelser, vi ikke selv har stillet
Per Højholt, Cézannes metode

En manifestation

Af Amdi Silvestri

alt umuligt også en skønhed, klar til at blive
plukket af den, der ser det fantastiske? Alt
denne uhumskhed og lykke kan ske per
stedfortræder, gennem knitrende bogsider
hvor rædslerne bryder sidens to dimensioner og manifesterer sig til tre i din
fantasi.

Forestil dig dette billede, hvis du tør:
En mager skikkelse i blafrende gevandter
træder ud af luften, og lander med en dump
lyd på toppen af en marmorsøjle. Skikkelsen har manifesteret sig selv på stennålen,
hvis od er er boret gennem luften og hele
vejen ind til verdens kerne. Nålen vibrerer,
et termometer i kød, en brod i et øje. Omkring søjlens krop bølger en suppe af mørkt
stof, den slags der findes bag lukkede øjne
og midt om natten. Mørket bevæger sig
klæbrigt og organisk, det er en betændelsestilstand fyldt med pibende rotter og
slanger så lange som synder mumlet i en
skriftestol. Så slår skikkelsen hænderne
sammen, et skarpt knald skiller verden, og
der bliver lys.

Er du forvirret? Er du fanget i en udgave af
kaos, hvor det ikke helt er gået op for dig,
hvad disse ord handler om? Så skal du turde at slå dine hænder sammen. Et skarpt
knald vil skille verden, og der bliver mørkt.
Du står på en søjle på kanten af det
ukendte. Vinden river i dit tøj, og under dig
er kun en gnidret malstrøm. Marmornålen
dirrer af seismisk aktivitet. Du ved, at der er
et udbrud undervejs. Det er tumult, der er
uorden, men alligevel virker det velkendt.
Du aner konturer af det, du er bange for. At
tabe din forstand. Vampyrer. Levende dukker. Sygdomme. Din eks-kæreste. Dig selv.
Malstrømmens øje betragter dig, cirkler
langsommere og langsommere.

Der er ingen søjle og intet mørke. Det var
blot noget du forestillede dig. Hvad der er,
er kun det helt normale og vanlige.
Der er arbejde, og der er skole, og der er
kærester og der er indkøbscentre fyldt med
varer. Folk passerer hinanden. De er indkapslet i hver deres liv. De er universer.
De er byggesten. De er kugler skudt fra
kano-ner, der kun sjældent peger på
hinanden. De hvisker ord, der er næsten
umulige at høre. De er fingre der lukker sig
om håndtag og skæfter. De er accepten af
at hvert øjeblik det skal være, kan der opstå
en kollision så den blide verden omkring
dem slår revner.
Horror er så oprindelig, at den er kodet i
alle. Horror er en grundtilstand. Den står i
opposition til civilisation, for den lurer under
vores venlige fernis af hvidklædte smil og
fortæller os, at alle vores love og regler
udelukkende er skabt for at holde det rædselsvækkende i ave. Horror fortæller den
sandhed at virkeligheden ikke er statisk. At
der selv i vores polerede verden er en helt
reel risiko for, at det vi betragter som ægte
og sandt på et øjeblik kan forvitre, og at der
lige bag blændværket venter noget grimt
og uladsiggørligt.
Dette potentielle sted strømmer konstant,
og forandring er et ubetinget gode, ikke
sandt? Vi forandrer os selv, i legeme og i

ånd, efterhånden som vi vokser. Vi forbedrer os, hver eneste gang vi presser vores
krop til at gøre det engang umulige og for
hver bog vi læser, forvandler vi os til mere
nuancerede versioner af os selv. Samtidig
skal vi finde vores kerne og sanse vores
oprindelse, vi skal stå ved det vi altid har
været. Ser vi tusind monstre udklækkes i
vores ansigt, husker vi hvor smukke vi engang var. Muterer sygdomme i hjernevæv,
ved vi pludselig hvad vores værdier er, i
takt med at de forsvinder. Vi skydes til med
forandring, men i horrorens rige er et anker,
hvis takkede tand er boret ned i gravmuld.
Horror er manifestets antitese. Det er umuligt for rædslen at lægge afstand til det, der
kom før og proklamere sig det exceptionelt
nye, for horror ved hvor den stammer fra.
Den forstår at den er skabt før mennesket,
og mennesket blot har taget den med sig,
gjort den til en del af hvad det vil sige at
leve. Horror bor i støvet, når grave åbnes og

mosdækkede knogler falder ud på jorden.
Den er til i lægens venteværelse. Den
findes når kærlighed slukkes og den man
engang elskede ser på en med askeblik.
Den er central og essentiel. Den er den jord,
hvori den selv er begravet, evig uden at
rådne. Den er grum, men den er også helt
vidunderlig.
Begge tanker pilker angst, ikke sandt?
Det vi ikke kender til, er pr. definition
skræmmende, fordi det er ukendt. Vi ved
ikke hvordan vi reagerer på det. Måske er
det, når alt kommer til stykket, vores egen
reaktion vi frygter mest. Det vi kender til er
ikke mindre skræmmende, for som nævnt,
bor der i det vante en frygt for at det
krakelerer og styrter sammen om ørerne
på os. Rædslen for det ukendte og rædslen
for det kendte. Det er modsætninger, det
er fantasifostre og børn stegt i fedt fra
deres forældre. Hvorfor være bange for det
grimme og uladsiggørlige? Ligger der ikke i

Det er dit valg. Du kan slå hænderne
sammen, forsvinde fra det her sted og igen
se det hele udefra. Eller du kan samle hænderne over hovedet, og tage et spring ud
i horrors univers, for der at lære frygten at
kende. For kun dem der lader sig skræmme når de er i sikkerhed, kan navigere i
frygten, når den bliver virkelig.

Dansk Horror Selskab.
Dansk Horror Selskab (DHS) blev
stiftet i 2011, og foreningen sigter
efter at etablere genren horror som
en ligeværdig genre i det litterære
landskab. DHS uddeler hvert år
prisen for Bedste Danske Horrorudgivelse på Krimimessen i Horsens.
I øjeblikket tæller foreningen omkring
50 medlemmer. A. Silvestri er forfatter og formand for Dansk Horror
Selskab. Han skriver i alle genrer.
Illustration af Tom Kristensen.
Uddannet fra Kolding Designskole og
har sidst illustreret Martin, en tegneserie om Martin Luther.

Manden er en mislykket kvinde, en omvandrende abort, aborteret på genstadiet.
Valerie Solanas, SCUM
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Kbh Tegner
Tekst og foto: Dennis Jacob Rosenfeld
Der er sket meget med den niende kunstform siden dengang, hvor den blev trykt med en primitiv fire-farve proces
og kun var at finde i stribeform på avisernes bagerste sider.
Tegneserier findes i dag i utallige varianter. I København
er der udtænkt en lang række tegneseriefigurer, som man
stadig kan støde på i dag. Det kan være i fortællinger om
de nordiske guder med en tordengud, der rider over himlen
i sin stridsvogn og svinger hammeren så lyn flænger himlen. Det kan være en egyptisk pige med bølget sort hår, der
i oldtiden møder alt fra sørøvere til kættere. Man kan sågar
møde en detektiv, der opklarer sager i parallelle verdner
startende med sit eget mord. Der findes ikke længere en
genre, som ikke er blevet fortalt i tegneserieformen. Sågar
journalistik findes i tegnet form.
I Danmark har synet på tegneserier fluktueret igennem
årene. Nogle gange betragtes det som en kunstform, der
bør gives den samme respekt som for eksempel litteraturen og billedkunsten. Andre gange afvises den som brugog-smid-væk-kultur af den underlødige slags, som kun
børn og infantile voksne kaster sig over. Ikke desto mindre
er der lige nu større forandringer på spil i det danske syn
på tegneserier. Disse forandringer er tydelige i hovedstadens mange steder, hvor tegneserier skifter hænder,
formidles, og skabes. Her et udpluk af disse vitale steder:
Faraos Cigarer
Et af de steder, man kan støde på tegneserier i et stort omfang i det Københavnske, er Faraos Cigarer – en butik, som
har udviklet sig til en regulær kæde. Der er nu to store tegneserieafdelinger; den ene dedikeret til danske udgivelser
og den anden til engelske. Med mere end 25 år på bagen
er der masser af inspiration at hente i Faraos Cigarer, som
også har eget forlag. Der er også lange rækker af antikvariske titler at finde her. Den brug og smid-væk-mentalitet, som har præget tegneserier, har også ført til, at mange
værker er sjældne, fordi læserne ikke har tænkt i at passe
på dem. I et lille sprogområde som dansk er det desuden
sjældent, at titler bliver genoptrykt, så når oplaget er
udsolgt, er det væk. Handlen med brugte værker, behørigt
pakket ind i plast og nænsomt varetaget, gør, at de ikke
længere er henvist til rodekasser hos antikvariater. Faraos
Cigarer holder sjældent decideret arrangementer eller
formidling: det er primært handlen med de kulørte sider,
som finder sted her.
Fantask
Danmark har et stykke verdenshistorie, som mange ikke
kender til. I hjertet af København, i Pisserenden nær Rådhuspladsen, ligger butikken Fantask. Kælderbutikken deler
æren med den hollandske butik Lambiek om at være de
ældste tegneseriebutikker i hele verden. Her har utallige
tegneseriefans trådt gulvene tynde, imens de vejede deres
lommepenge i hænderne for at se, hvordan de bedst kunne
blive brugt. Det er også det eneste sted i landet, hvor du
kan finde de såkaldte ‘Single-Issues’ uden at have bestilt
dem; altså de amerikanske hæfter, der som regel udkommer med månedlig regularitet. Her kan du abonnere på
dine favoritblade og få ugentlige fixes. Bag disken står
nørder drevet af en kærlighed til ikke bare tegneserier, men
også rollespil og litteratur. Autenticiteten er helt i top, og
selvom legenden Marvel Morten gik på pension i slutningen af 2017, er der stadig masser af inspiration at finde i
den hyggelige butik. Der gøres utrolig meget for at hjælpe
den uindviede med at åbne tegneseriernes verden, og der
er med jævne mellemrum både signeringer, koncerter, og
gæstesnakkere at opleve.
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Tegnestuer og forlag
Flere af landets prominente tegnestuer befinder sig i
København og søsterkommunen Frederiksberg. Det er her,
at der bliver skabt banebrydende illustrationer og tegneserier. På Kong Georgs Vej, i en fornem villa helt oppe
under loftet, sidder en gruppe tegnere og illustratorer og
arbejder. Flere prisvindende værker har afsendere med
borde på kontoret her. Heriblandt Johan F. Krarups
Styrelsen, som er på Statens Kunstfonds liste over de ti
bedste litterære værker i 2017 – og den var endda ikke
eneste tegneserie på listen. Hermed sendes der et signal
om, at tegneserier er en kunstnerisk form, der fortjener
anerkendelse. Den prisvindende tegner Thomas Thorhauge skaber her sine illustrationer til Politiken samtidig
med, at han arbejder på et længere tegneserieværk. Ud
af disse lokaler kommer også Post-It Monstre og flere
populære børnebogsserier. To af de tre redaktører på
Fiesta Magasinet, et tegneserieblad med bidrag fra nogle
af Danmarks dygtigste tegneserieskabere, har også til
huse her. Man kan altså roligt konstatere, at tegneserien
har gode kår i disse lyse lokaler med solen skinnende ind
gennem ovenlysvinduerne.
I en kælder på Vesterbro befinder tegnestuen Kulkælderen
sig med overvejende yngre kræfter, som allerede nu har
udgivet flere roste tegneserier. Der er noget poetisk i, at
den nye generations værker blomstrer op fra en kælder;
undergrunden siver op og bliver langsomt udbredt. Her
sidder tegnerne i et tableau, der ikke ville virke malplaceret
i Amerikas fordums tids samlebåndstegneserieproduktion,
bøjet over deres tegneremedier, digitale såvel som analoge,
og skaber værker til tryk og internet. Selv om de fleste
værker bliver lavet af selvstændige individer, er der et
kunstnerisk fællesskab med en forståelse af tegneseriens
formåen og kreative muligheder. Her sidder blandt andet
det unge håb inden for den historiske tegneseriefortælling,
Karoline Stjernfelt, og arbejder på opfølgeren til hendes
populære debut om Struensee I morgen bliver bedre. Det
er også her, at tegneren Mari Ahokoivu arbejder intenst på
et større værk, der blander analoge og digitale teknikker i
smuk forening. Der sidder relativt mange tegnere og illustratorer her, som har lavet alt fra børnebøger til postkortdigtene Kærestesorger til en Martin Luther biografi
i tegneserieform. Der er også udgivet adskillige Kulkælder-antologier, og en ny er lige på trapperne. Her kan
man stifte bekendtskab med meget forskellige tegnestile
og historier.
I takt med at tegneserier er blevet en mere udbredt og
accepteret kunstform i Danmark, er der også en del forlag
i København, som har specialiseret sig i udgivelsen af
tegneserier. Det er for eksempel Forlaget Cobolt, Zoom,
Fahrenheit, og flere mindre forlag. Dette er med til at sikre
dansksprogede tegneserieudgivelser af høj kvalitet.
Undervisning
En stor forandring har fundet sted, som vil sikre fremtidige
generationer af danske tegneserier. I Viborg ligger The
Animation Workshop, som uddanner animatorer og tegneserieskabere. En 4-årig bacheloruddannelse i grafisk fortælling er med til at sikre fremtidige generationer af danske
tegneserieudgivelser et højt kunstnerisk niveau. Selvom
man ikke kan lære at have en stemme eller en vision, så er
der en masse færdigheder, som kan skabe bedre læseoplevelser; idéudvikling, plotkonstruktion, manuskriptskrivning, tegning, billedfortælling, rentegning, og farvelægning er blandt disse færdigheder. Det første kuld blev
uddannet fra 2013-2017 og er altså netop blevet færdige.
Det bliver spændende at se, når deres udgivelser begyn-

Dét, som ikke er værd at reflektere over i livet, er ikke værd at genskabe i kunsten
Ayn Rand, The Romantic Manifesto

der at pible frem. Det er af største betydning for danske
tegneserier, at kunstformen nu har nået et stadie, hvor en
SU-berettiget, statsanerkendt uddannelse har kunnet
etableres. Dette signalerer nemlig et tydeligt skift i perception og legitimitet, hvilket forhåbentlig vil resultere i at flere
unge mennesker vil kaste sig ud i at lave tegneserier på et
seriøst plan.
Undervisning i tegneserieformen er også begyndt at snige
sig ind på landets universiteter, og selvom den akademiske
verden måske kan virke fjernt fra tegneserielivet generelt,
har det alligevel stor betydning for en kunstforms udbredelse at den bliver mødt med respekt. Når tegneserier
tidligere er blevet beskyldt for at gøre børn dumme eller
voldelige, er det noget af en forandring, som finder sted i
disse år.
Biblioteker & festivaler
Der er flere af kommunens biblioteker, som har et større
udvalg af tegneserier, hvis midlerne skulle være trængte.
Det er især Hovedbiblioteket i Krystalgade, Blågårdens
Bibliotek og Ørestadens Bibliotek. Den Sorte Diamant har
også lagt lokaler til flere arrangementer om tegneserier.
I løbet af foråret vil det også være muligt på Hovedbiblioteket at følge en arrangementsrække om tegneserien som
kunstform og dens historie og udvikling.
Der er også flere velbesøgte tegneseriefestivaler i København. Fra de helt store i form af Copenhagen Comics og
Art Bubble til de hjemmegjorte i form af CPH Zine Fest.
København har et levende tegneseriemiljø, og der er mange steder at gå på opdagelse, hvis man ønsker at dykke
ned i genren. Der er en rig verden af tegnede fortællinger
som bare venter på at blive opdaget. Det er kun et spørgsmål om at opsøge den.

Karoline Stjernfelt i
Kulkælderen

Johan F. Krarup & Thomas Thorhauge på Kong Georgs Vej

Mari Ahokoivu i
Kulkælderen

Hvem monopoliserede Den kosmiske Bevidsthed? Hvem monopoliserede Kærlighed, Sex og Drømme?
William S. Burroughs , Sidste ord - Kom ud, fanger
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Bakkehuset

Litteraturen på
Frederiksberg er
alt andet end
konservativ
Tekst: Maja Kronhøj Philip
Frederiksberg er et slaraffenland for den ældre del af
befolkningen, der her boltrer sig i brede boulevarder,
brugsvarer og boblende brut. Eller hvad? Kom med på en
tur rundt i asfaltjunglens oaser og få et vué over alt det,
Frederiksberg også er. Vi har her fundet et par af bydelens
litterære hotspots.
Nedsænket i hjemlig hygge
I et peruviansk folkeventyr må en ræv forgæves jagte et
kløgtigt pindsvin, der gang på gang illustrerer sin intellektuelle overlegenhed overfor ræven. Sådan forholder det sig
ikke i kælderen på Vesterbrogade 176. Siden august 2015
har Ræven og Pindsvinet levet i forenelighed i den intime
boghandel, der ledes af parret Adam Brones og Louise
Sondej. Sammen fik de idéen for år tilbage som et brud
med boghandlernes tendens til at lade legetøj og papirvarer vinde mere og mere indpas på hylderne. For Adam
og Louise var det vigtigt endnu engang at sætte litteraturen i højsædet samtidig med, at de ønskede at eliminere
den tidsbegrænsede litteratur:
“Jeg blev træt af i boghandler, at når bøger blev mere end
et halvt år gamle, så forsvinder de. Så når der er gået et
år, så er det fuldstændig håbløst. Og jeg har det sådan, at
en god bog den forbliver god.” fortæller Adam mig. Han
forklarer, at det nok var den idé, der blev startskuddet for
butikken: “Det, jeg godt kunne tænke mig, var, at folk kunne
gå herind og finde en bog, der var udkommet for ti år siden.
I stedet for at de ældre bøger skulle ligge på forlagenes
lager i papkasser, så skulle de stå på vores hylder. Og det
gør de så. Man kan endda finde bøger, der er udsolgt fra
forlaget. Men vi har dem så, fordi det er de sidste to-tre
stykker”.
Adam må have haft næsen i mange støvede papkasser,
for butikken bugner med de farverige omslag, der kigger
frem alle vegne fra. De omkranser fint rummene, der mest
af alt minder mig om en bibliofils dagligstue. Bag disken
står et fuldautomatisk kaffeapparatur, der gør det muligt at
slå sig ned på en af de henkastede skamler med sin kaffe
og en bog. Lokalet indbyder til ro og fordybelse, hvilket
Adam også mener, kunderne har taget til sig: “Der kommer
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Poesi er en simpel kunstart, som er nem at udføre.
François Le Lionnais, OuLiPo - Andet Manifest

Foto: Sofie Ozanne

Frederiksberg Læser:

folk, der bare hænger ud her, og det, synes jeg, er super
hyggeligt. Der er tit folk, der tager en kop kaffe og sætter
sig i lænestolen, især til vores arrangementer”. Adam peger
i samme ombæring på en bløde gule stol, der står plantet i
den modsatte ende af lokalet.
Umiddelbart har jeg svært ved at forestille mig, hvordan
den intime butik skulle have kapaciteten til de ugentlige
arrangementer, som Adam fortæller mig om. Men som
om han fornemmer min skepsis, peger han ud i rummet
og fortsætter: “Dengang vi åbnede, brugte jeg lige et par
timer på at sætte hjul på alle reolerne. Alle de her vogne
kan køres ind i baglokalet, så vi kan sidde 30 mennesker
fuldstændig frit herinde”. Herpå anbringer de så stole,
sådan så scenen kan sættes for enten litteratur, film, musik
eller noget helt tredje. Det særegne er og bliver den røde
tråd, der navigeres efter: “Jeg tror, at det er sundere at læse
bøger om folk, der måske ikke er ligesom mig og dig. For
det er der, vi lærer den der empati. I udvekslingen. Det der
med at spejle sig i sig selv, det lærer vi ikke så meget af,
synes jeg”.
Formerne sprænges på KU.BE
Midt i Vesterbrogades larm og menneskemylder er det
blevet tid til næste punkt på min tur, så jeg frigør min cykel
og hopper udad mod ydre Frederiksberg. Det er blevet tid
til at give KU.BE et visit, kulturhuset der dette forår kan
fejre sit halvandet års fødselsdag. Selve huset sætter med
sine 3800 m2 rammen for en række rum, der på en gang
forener kultur, sundhed og bevægelse. Men selvom KU.BE
som kulturhus står for at præsentere et bredt udsnit af kulturen, så er den originale litteraturformidling let at få øje på.
Man skal ikke befinde sig mange øjeblikke i huset, før man
bemærker, hvordan vægge og spejle pletvis er dekoreret
med små tekstbidder. Jeg bruger lang tid på at forsøge
at læse de store hvide bagvendte bogstaver i elevatoren
og får senere til mit møde med Christian Dalgas, eventkoordinator hos KU.BE, uddybet konceptet: “Sammen med
biblioteket på Frederiksberg, som har satellit her i huset,
har vi inkorporeret en hemmelig formidling, som man kan
finde ude på toiletter og elevatorer rundt omkring. Sådan
nogle små tekster. Man kigger ind i spejlet, bogstaverne
står jo omvendt, men når man kigger ind i spejlet, så kan
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Spejlvendt toiletlitteratur på KU.BE
Ræven og Pindsvinet boghandel

man se dem”. Han forklarer endvidere at teksterne ikke
blot skal være dekorative, men også gerne skal fungere
som reklame for husets bibliotek på 2. sal.

”En af de største kulturrevolutioner er måske det, som
bibliotekerne undergår og har undergået de sidste par år.
De bliver ligesom udfordret på, hvordan de skal formidle og
kuratere og ikke bare være og dokumentere. Så de rækker
ud, de kigger efter nye partnere – og vi synes, det er en
oplagt samarbejdspartner netop med det nye, der sker
inden for biblioteksverdenen. Så jeg synes egentlig, det
giver god mening.”
Kamma, Knud og alle de andre
Også AKT1, James Joyce Selskabet mfl. har med succes
benyttet sig af muligheden for at hive forfattere ud til
KU.BE. Christian understreger, at de allerede huser ganske
mange forfattere, men for fremtiden påtænker at etablere
et fastere format - og så ellers fortsat facilitere de gode
samarbejder. Så er jeg vist klædt på med lune nyheder til
atter at vende snuden ud i vinterkulden.
For nu er tiden kommet til Bakkehuset. En gammel kending fra dansk litteraturs historie. Ofte bundet op på de
tidligere ejere Kamma og Knud Lyne Rahbeks, der i årene
mellem 1802 og 1830 udgjorde rammerne for nogle af
guldalderens mest prominente kunstnere og videnskabsfolk. Siden 1925 blevet drevet som et tidstypisk guldaldermuseum, hvor det står med møbler og udsmyknin-
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”Tanke”, som biblioteket er døbt, administreres dagligt af
Frederiksberg Bibliotek, der jævnligt sørger for at opdatere
samlingen. Det er tiltænkt som et sted, hvor litteraturen
også kan være fysisk til stede, samtidig med det frigiver
rum til de studerende, læsende eller det tilbagetrukne
besøg. På samme måde har de involveret sig i KU.BE’s
litteraturprofil, hvor de i samarbejde med stedet får stærke
litteraturkoncepter op at stå. Senest har de kørt arrangementrækken ”Lang(b)ordsmiddag”, og Christian mener
da også der er mulighed for, at Frederiksberg Bibliotek
for fremtiden kommer til at facilitere en række af deres
egne arrangementer i KU.BE. Der er i hvert fald fuld gang i
støbeskeen:

ger fra dengang for at give et autentisk billede af tiden og
kulturen. Her er skiftende særudstillinger, et romantisk
haveanlæg og et nybygget orangeri med servering.

fortæller Sidsel om Bakkehusets litteraturtilgang. Endvidere
fortsætter hun: ”Vi skal åbne litteraturbegrebet og snobbe
lidt nedad”.

Jeg er her for at møde projektleder Sidsel Galatius, der
hurtigt sætter mig ind i museets visioner for det gamle
museum: ”Vi har haft et ønske om at udvide museumsoplevelsen”, hvorfor husets arrangementer i dag tæller en
lang række af forskellige arrangementer. Litteraturen er
stadig deres absolutte kerneområde, og fungerer som en
rød tråd, der binder forskellige kulturområder sammen. Fx
har man af tre omgange kunnet opleve sangtekster fra
henholdsvis C.V. Jørgensen, Morrissey og PJ Harvey blive
behandlet som litterære værker.

Sidsels ambitioner for museet er ikke til at tage fejl af;
hun vil af-intellektualisere litteraturen. I hvert fald bare en
smule. Hendes ønske er, at man skal kunne komme herned
uden forudsætninger: “Man skal ikke nødvendigvis have
gået på universitetet og have læst litteratur eller dansk
eller vokset op med forældre, der læste højt for en. Man
skal bare komme herned og være nysgerrig”.

”Vi arbejder på at løfte litteraturen derhen, hvor den bliver
allemandseje. Så det ikke kun er romanen eller poesien,
man kigger på som et litterært værk. Og et eller andet
sted ville jeg også synes, det var sjovt at kigge på sms’en”,

Mens jeg går rundt i de små stuer på Bakkehuset med
Sidsel, fornemmer jeg tydeligt hvordan jeg er trådt ind i en
tidslomme. Men frem for at fordre nostalgi, fungerer stedet
ideelt som litterært åndehul, for tekster i mange forskellige
afskygninger. Litteraturen på Frederiksberg må siges at
være alt andet end konservativ.

Sølvstjernerne ved at revolutionen er en vedblivende proces, der begynder forfra hver eneste dag og som aldrig kan stoppe og som altid må blive ved
Dan Turèll, Dan Turèll og Sølvstjernerne
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Et læsemanifest
for børn og
deres voksne

Af Lisbet Vestergaard
Lisbet Vestergaard er projektleder ved Tænketanken
Fremtidens Biblioteker og arbejder med En generation af
stærke læsere: Greb til læselyst. Projektet sætter fokus på
de 9 til 13-åriges læse- og medievaner.
Et manifest er håndfast, kompromisløst og klart. Et manifest står ikke først på det ene ben og så det andet. Men
hvordan kan man være håndfast om noget så immaterielt
som børns læselyst? Hvordan kan en voksen tillade sig at
skrive et læsemanifest for børn? Eller: Hvordan kan man
tillade sig at lade være?
Ikke flere spørgsmål. Jeg kaster mig ud i det og taler også
til de voksne i børnenes liv. Jeg gør det, fordi jeg som mor,
læser, borger, biblioteksbruger, bogkøber, blogger og projektleder for et læseprojekt er overbevist om, at lystlæsning
er en værdifuld aktivitet. Den hænger lige som leg og
oplevelsen af flow tæt sammen med fordybelse og selvforglemmelse. Kilder til fordybelse kan vi ikke få for
mange af.
Manifestets stemme er en blanding af Lisbet 12 år og
Lisbet 41 år. I læsning som en tilstand og en stemning
flyder mine aldre sammen.
Lisbet på 12 år kendte dog ikke til de omfattende undersøgelser af børns læse- og medievaner, som Læremiddel.
dk og Nationalt Videncenter for Læsning har gennemført i
2017. Resultaterne herfra fylder en del af på nethinden hos
den voksne Lisbet.
Giv ikke slip
Ja, jeg har lært at læse. Jeg tager selv bussen og pakker
selv mit gymnastiktøj. Men du må gerne blive ved med at
interessere dig for, hvad jeg laver, når jeg kigger på skærmen eller læser. Spørg mig en og giv mig en hånd. Jeg ved
ikke, hvordan jeg finder en ny serie, når jeg er blevet færdig
med Vildheks, Zombiejægerne og Harry Potter.
Fortæl mig noget, der åbner bogen for mig
Forsider og bagsider fortæller lidt. Men slet ikke det hele.
Hvis du er min lærer eller arbejder på biblioteket, så find
nogle bøger, du tror, passer til mig. Fortæl mig lidt om
personerne og handlingen. Hvad minder bogen om? Hvad
tænkte du selv om bogen? Det virker bedre end tavse
bogreoler og pjecer.

Lisbet Vestergaard

Døm ikke min smag
Måske er du ikke optaget af YouTube-bloggere. Men det er
jeg. Så når jeg ønsker mig en bog skrevet af en kendt blogger, så lad være med at rynke på næsen. Hjælp mig med at
skaffe bogen. Hellere i dag end i morgen. Jeg dømmer ikke
dig, når du sidder og læser bilblade eller damemagasiner.
Læs selv
Hvorfor skal jeg læse, hvis du ikke skal? Hvis det er vigtigt
og spændende nok, så læser du også selv. Måske læser du
på din iPad. Måske i en bog. Fortæl mig noget om det, du
læser. Er det sjovt? Lærer du noget nyt? Hvorfor bruger du
tid på at læse? Hvad giver det dig?
En generation af stærke læsere: Greb til læselyst er et
samarbejdsprojekt mellem Tænketanken Fremtidens
Biblioteker, Nationalt Videncenter for Læsning, Læremiddel.dk og Københavns Biblioteker.
Der er i dag allerede en række nationale initiativer og
målrettede lokale aktiviteter på bibliotekerne, der skal
styrke børns lystlæsning. Der mangler dog ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker og hvorfor. Der
er især behov for ny viden om, hvordan børns læselyst
og medievaner hænger sammen.

Onsdag den 28. februar 2018 afholder Tænketanken
Fremtidens Biblioteker en konference, der markerer
afslutningen på projektet. Her giver forskere, praktikere
og politikere deres bud på, hvordan vi sammen skaber
en generation af stærke læsere.

Gør det nemt for mig
Jeg elsker de historier, som mange på min egen alder
snakker. Men jeg hader at læse. Giv mig lydbøger på
mobilen. Gør det til en del af weekendhyggen, at vi lytter
sammen i bilen, mens vi kører til tante Odas fødselsdag.

Læs mere på: www.fremtidensbiblioteker.dk

Støt mig, når jeg kæmper med kapitel 1
Jeg ved godt, at det kan tage tid at komme ind i bogs
univers. Der går tit et stykke tid, før jeg synes, bogen
begynder at være spændende. Nogle gange er jeg lige ved
at give op. Hep på mig, mens jeg kæmper mig gennem de
første 30 sider.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen,
Danmarks Biblioteksforening og Edith & Godtfred Kirk
Christiansens Fond.

Projektets mål er at indsamle viden og udvikle værktøjer, som kan styrke bibliotekernes egen praksis på
området og kvalificere grundlaget for de enkelte bibliotekers samarbejde med skoler og forældre.
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Økonomisk lighed er ikke et mål i sig selv. Men det er et nødvendigt middel for at nå målet.
Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen og Villy Sørensen, Oprør fra midten

UNDER DEN RØDE FANE
Af Mette Kjær Ovesen, Arbejdermuseet
I Rømersgade 22 ligger et hus, som både er og fortæller
historie. I dag huser den fredede bygning Arbejdermuseet,
engang husede den de selvsamme arbejdere, hvis liv og
vilkår museet formidler. Her fik de rammerne for at forsamles, diskutere politik – og feste. De funktioner har
museet stadig.
På Arbejdermuseets facade vajer en rød fane, der vidner
om arbejderbevægelsens mange års kampe for et retfærdigt og lige samfund. Der er stadig kampe at kæmpe, og i
dag ser Arbejdermuseet det som sin opgave at aktualisere
historien, så den bliver relevant for så mange mennesker
som muligt.
Arbejdermuseet var den første forenings- og forsamlingsbygning i Nordeuropa. Indviet i 1879 og bygget af arbejderne til arbejderne som et folkets hus. Tømrer Laurits
Andersen lagde i sin åbningstale vægt på, at huset skulle
være åbent for alle foreninger uanset anskuelse og formål.
Sådan er det også i dag, hvor kontrasterende stemmer
forsat mødes her.
Et bibliotek og arkiv bliver til
Små tredive år forinden, i 1848, udkom Det Kommunistiske
Manifest af Karl Marx og Friedrich Engels. Klassekampen
var skudt i gang, og arbejdere begynde at forene sig. Det
socialistiske verdenssamfund var målet, og i arbejdernes
kamp for bedre vilkår stod oplysning og dannelse centralt.
I foreningsarbejdet, såvel som i arbejdet med at oplyse de
uuddannede arbejdere, skulle der viden til. På det grundlag
oprettede arbejderbevægelsens hovedorganisation DsF
(LO) og Socialdemokratisk Forbund (Socialdemokratiet)
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i 1909. I ledelsen
sad blandt andre Thorvald Stauning.
Det kommunistiske manifest
I dag er Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv en del af
Arbejdermuseet. I bibliotekets samling finder man forskellige udgivelser og oversættelser af Det Kommunistiske
Manifest, som vel nok er det mest læste stykke socialistiske litteratur i historien. Manifestet blev skrevet som et
ideologisk program for Kommunisternes Forbund, det er
inddelt i fire kapitler og afsluttes med følgende erklæring:

"Kommunister forsmår at skjule deres anskuelser og deres
hensigter. De erklærer åbent, at deres mål kun kan nås ved,
at hele den bestående samfundsordning styrtes med magt.
Lad kun de herskende klasser skælve for en kommunistisk
revolution. Ved den har proletarerne kun deres lænker at
tabe. De har en verden at vinde.
Proletarer i alle lande, foren jer!"
Diskussionsklub i Rømersgade
Med denne slutsalut var takten slået an. De internationale
bånd mellem de socialistiske bevægelser var stærke, man
organiserede sig i diskussionsklubber, og studie-kredse
skød op. I 1886 stiftedes Diskussionsklubben Karl Marx
på et møde i Socialdemokratisk Forbund, som afholdtes
i Rømersgade 22. Klubben fungerede som en slags partiskole, men der var også plads til standpunkter, som var
mere radikale end de officielle. Om klubben er det blevet
sagt, at her fandt man som regel partiets mest uartige
børn.
Ej blot til Oplysning
En inskription til arbejdernes hus i Rømersgade 22 kunne
have lydt ’Ej blot til Oplysning’. Fællesskabet i foreningsarbejdet stod stærkt, og med foreningsbygningerne fik arbe-

jderne et sted at samles. Fællessang var et fast indslag ved
de sociale sammenkomster, og arbejderne fik deres egen
sangbog i 1926. Foreningsbygningen har dannet ramme
om en række festlige begivenheder. Ballerne var særligt populære, og på et tidspunkt følte man sig nødsaget til at sætte et skilt op i festsalen med teksten
”Forkert dans tillades ikke”. ”Forkert dans” betød dog
blot, at man dansede mod uret.
Fællesskabets betydning i dag
Ligesom fanen stadig vajer for at fortælle historien og
oplyse folket, er Arbejdermuseet også stadig rammen
om fest og fællesskaber. Tiden kalder på foreningshusets
samlende betydning for moderne fællesskaber. Biblioteket
har blandt andet genoptaget traditionen med studiekredse,
fællessang er igen ved at vinde fodslag, og Arbejdersangbogen synges fortsat. Københavnske familier mødes
i Øl-Halle til fællesspisning ved langborde første onsdag i
måneden, og til sidste års kulturnat løftede taget sig i

festsalen, da unge som gamle indtog dansegulvet med
tidens sammensatte dansetrin.
Arbejdermuseet ønsker fortsat at styrke viljen til et lige og
retfærdigt samfund, og som en af diskussionsgrupperne i
Karl Marx klubben udtrykte det, må de socialistiske teorier
fortsat diskuteres:

”Socialismen maa være evig ung, den maa stadig kunne
befrugte Samfundet med sin Kraft, sin Begejstring. De
socialistiske Teorier bør stadig diskuteres, stadig uddybes,
saa at de kan blive et stedse klarere Udtryk for det sociale
og økonomiske Livs Udvikling”
Huset er åbent for alle, og under Kbh Læser åbner
Arbejdermuseet bl.a. dørene for et ’Manifest Marathon’
under titlen 'Vi folder manifesternes faner ud' på festivalens
første dag, hvor forskellige forfattere giver deres bud på
tidens manifester.

(...) cyborgen kan vise en vej ud af den labyrint af dualismer, som vi har brugt til at forklare vores kroppe (...)
Donna Haraway, A Cyborg Manifesto
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Beirut Læser
Tekst og foto: Ditte Marie Nesdam-Madsen
Utopi eller dystopi
Midt i et trafikkryds under den bro, der forbinder bydelene
Hamra og Gemmayzeh i Beirut, Libanon, står en række
ønsker til landets fremtid formuleret på en mur. Vægmaleriet spørger ud i bilosen og sværmene af forbipasserende
mennesker på engelsk og arabisk: Hvad ønsker du, at der
skal ske i Libanon, før du dør? Et svar lyder kækt ‘spise
pizza!’, et andet mere polemisk ‘have ledere’ og et tredje
nostalgisk ‘spole 40 år tilbage i tiden’. Nogle af udsagnene
sigter til landets komplicerede politiske situation med en
tør galgenhumor, mens andre er mere optimistiske.
Jeg stiller en række venner og bekendte samme spørgsmål. Mange af dem bevæger sig inden for litteraturmiljøet
som bogentusiaster, kunstnere, redaktører, poeter og
skribenter, hvilket naturligvis reflekteres i deres svar. Blandt
svarene er bl.a. bedre ligestilling mellem kønnene, større
mobilitet og mindre racisme. En veninde siger, at hun
ønsker en større og bedre læsekultur, der kan brede sig til
landets underprivilegerede områder, da hun har stor tiltro
til ordets positive og givende kraft. Andre forholder sig
mere pessimistisk til mit spørgsmål og svarer, at der
alligevel ikke kommer til at ske noget inden for deres levetid. Svar, jeg forestiller mig, at jeg også kunne have fået af
mine venner i København, men samtidig også svar, der
peger på særlige visioner (et manifest?!) på Libanons
vegne.
Læsningen og byrummet
Rima Rantasi, som er chefredaktør på det engelsksprogede litteraturmagasin Rusted Radishes, siger f.eks. til
mig over en kop kaffe, at hun ville ønske, at der var mere
fokus på læsningen i Libanon. “I Libanon har vi ikke en
læsekultur. Eller rettere, det er kun en minoritet, der læser.
Litteraturscenen i Beirut er i rivende udvikling, men jeg ville
ønske, at det bredte sig mere ud i landet”. Rantasi satte i
2016 gang i et læseprojekt, der skulle bringe litteraturen ud
i byens gader og offentlige rum, hvis betydning og omfang
er genstand for en omfattende diskussion og forhandling i
disse år. Det offentlige rum i byen svinder konstant ind med
byggebranchens voldsomme ekspansion og pengeflow,
der er ved at forvandle det historiske bylandskab til lange
rækker af kraner og luksuslejligheder i byens centrum.
Rantasis læseprojekt falder et sted mellem det politiske og
det litterære. Hun sætter scenen for mig: Bladets medarbejdere sætter sig på byens (få) offentlige steder, parker,
bænke og gadehjørner en hel dag. I løbet af dagen læser
de løs og tilbyder samtidig højtlæsning og gratis bøger til
forbipasserende - også i de mindre privilegerede områder.
“Vi kalder det en street performance, men det er absurd,
da det jo egentlig bare drejer sig om at læse på gaden.
Folk læser i det offentlige rum i store dele af verden. Men
ikke her, og det har også noget at gøre med, at vi har så få
steder i byrummet, der indbyder os til at sætte os ned og
opholde os her. Så projektet er altså også en måde at gøre
opmærksom på og gøre brug af vores meget få offentlige
steder.” Det lyder umiddelbart simpelt og ikke særligt
chokerende for nordeuropæiske ører, men for Rantasi har
det et særligt formål: nemlig at bringe læsningen og fordybelsen tilbage i det hektiske byliv og samtidig forsøge
at genstarte læselysten hos den majoritet, der ikke
læser.
Det levende litteraturliv i byen
Som Rantasi antyder, er der en minoritet i Beirut, der
læser, og de læser meget. De er unge, de er (ofte) fra den
veluddannede øvre middelklasse, og de har fart på. Hver
uge popper nye oplæsningsarrangementer op i forskellige
hjørner af byen, skriveskoler og -grupper arbejder løs og
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giver unge digterspirer modet til at dele deres værker med
interesserede, og nye bøger kommer konstant på markedet.
En tendens, der er meget frembrusende lige nu på litteraturscenen, er den mundtlige historiefortælling. Denne form
kan bedst beskrives som en hybrid mellem en gammel
arabisk historiefortællingstradition à la ‘1001 nat’ og den
amerikanske ‘The Moth’-podcast livsfortællingsform. En
anden veninde, Ghada Seifeddine, poet og arrangør af litterære arrangementer, optræder ofte til disse arrangementer,
hvor den mundtlige form er den bærende. Ifølge Seifeddine
er det både etablerede digtere, nybegyndere og inspirerede publikummer, der kaster sig over mikrofonen til disse
arrangementer. Sammenholdet omkring spoken wordarrangementerne er stærkt, og de deltagende og publikummer er gode til at bakke op og støtte hinanden.
Seifeddine understreger scenens ungdommelighed, og
hvordan den skaber en tryg platform for de unge at tale fra.
Som hun ser det, er scenens vitalitet også et forsøg på at
‘reclaime’ ungdommen. Den er for og til de unge. Tematikkerne kredser om identitetsdannelse, kærlighed, religion,
nationalitet og kultur, men også migration, hjemløshed,
politisk apati, krig og depression. Det er ofte ladet med
politik og polemik, om det så er utopisk eller dystopisk.
Scenens ungdommelighed forhindrer dog ikke ældre
poeter og publikum i at deltage: “Det er nærmere en
grundfølelse, du bliver en del af”, siger Seifeddine. Hun tilføjer: “Jeg føler nærmere, at i dette ekspressive fællesskab
kan vi tage ungdommen tilbage, og det er så vigtigt i dag,
hvor unge bør tale højt og tydeligt i en så omskiftelig og
kompliceret politisk virkelighed”.
Læsningens politiske implikationer og visionerne for
fremtiden
Tilbage til læseprojektet. Rantasi har ikke igangsat
projektet endnu, da hun til et møde med en lokalpolitiker
opdagede politisk interesse i at kombinere projektet med
opsætningen af deciderede læsehjørner i bybilledet, hvor
forbipasserende ville kunne slå sig ned med en bog ganske
gratis og uden forpligtelser. Forhandlingerne om projektets
udførelse er derfor stadig i gang. I Rantasis projekt er der
en stor tiltro til læsningen og litteraturens kraft samtidig med, at hun har en politisk vision for byen og landet:
Gennem små happenings på gadeniveau kan man sætte
fokus på et problem, der både involverer læsning og det
offentlige rum. Det er måske også en forhandling om et
rum mellem mennesker, der forsvinder: både i den litterære

Digtet er altid et møde med det fremmede og ukendte, det der er forskelligt fra mig.
Pia Tafdrup, Over vandet går jeg - skitse til en poetik

forstand, at den store tekstlige samtale mellem mennesker
svinder bort, når vi ikke læser, men også den manglende
nærhed mellem menneskene ude i samfundet, på gader og
stræder, når der ikke er et offentlig rum tilbage at opholde
sig i og samles.
Seifeddine udtrykker noget lignende, da hun siger, at i
fællesskabet omkring poesi-oplæsninger og historiefortællingen opstår et rum, som både poet og tilskuere kan flygte
ind i, væk fra hverdagen og landets kaos og komplicerede
politiske og sociale konflikter. Hun tilføjer, at dette rum skaber empati og forståelse deltagerne imellem, hvor man kan
være fuldstændigt ærlige over for hinanden på trods af store forskelligheder og afstande. Og det forsoner menneskene, bringer dem tættere sammen og får dem til at samtale.
Rummet er derfor også et opgør med alt det andet, der
foregår udenfor; et opgør med udslettelsen af byens delte
rum og et forsøg på at modvirke den forsvindende læsning.
"Jeg ønsker for Libanon, at den rigdom af litterære grupperinger, skriveinitiativer og læseklubber, som jeg er en
del af i Beirut, vil blive ved at vokse sig større, og dét også
uden for Beirut. Vi har fantastiske skribenter og talere i
dette land, og jeg vil ønske, at deres stemmer skal vokse
og blive mere højlydte end nogensinde før. Vi lever ikke i
en tid, hvor vi kan tillade os selv at være stille! Og det er
den besked, som vi kan sende ud gennem udviklingen
af litteraturscenen her i landet. Det kan få folk til at tro
på ordets kraft (igen) i hvilken som helst form". Rantasi
tilføjer: ‘Med opsætningen af læsehjørnerne kan vi opfordre
og opmuntre folk til at læse og samtidig genindtage det
offentlige rum’. En tredje bekendt, Rewa Zeinati, som er
poet og redaktør på det internetbaserede magasin Sukoon,
svarer, at hun er misundelig på, at der findes et koncept
som Kbh Læser i København: ‘Jeg ville ønske at Beirut
også fik en litteraturfestival. Og flere kunstnerophold til
forbipasserende kunstnere. Beirut ville aldrig kunne få for
meget af den slags.’
Før jeg gik i gang med at skrive denne artikel, snakkede
jeg med en bekendt, der henviste mig til den kunstner, som
hun troede havde lavet vægmaleriet i sin tid. Jeg finder
hurtigt ud af, at der har været to noget nær identiske vægmalerier. Den anden var malet over for American University
of Beirut og havde titlen: ‘Libanon ville være bedre, hvis..’,
og kunstneren bag dette, Sherif Maktabi, får jeg fat i. Han
lukker dog samtalen hurtigt, da det viser sig, at et byggefirma har revet væggen ned.

minifest #4
Annette Skov, foto: Carola Hilby

ark books Minifesto
ark books, frivillig-drevet boghandel
We should talk to one another. This is essential for our
lives and wellbeing. This task can prove tricky as we can’t
be everywhere at once. Some of us lived hundreds or
thousands of years ago and were not allowed to speak,
but may have been able to put pen to paper. It is the only
means by which we and our words can truly travel through
time. Some of us do not speak the same language, so it
may be necessary for us to write things down, for them to
be translated at a later date. Some of us may not be great
in person, but excel on the paper. Some of us are great in
person, but need to be prompted by the written word. We
all have filters that we have in place to help us hide some
thoughts just enough to survive. But when these thoughts
are read as lines on a page others can see through them
as they open up like venetian blinds. Solitude ceases to be
so lonely.
Books can be a great thing and this why we volunteer our
time to get them to you.
Et manifest i mørke dage: Ludvig Holberg på
gensyn til tiden
Georg Metz, journalist, redaktør, kommentator, forfatter
& foredragsholder
I et land hvor landets største borgerlige politiske parti for
længst har aflyst og fordømt oplysningen, samt erstatter
tolerance og udsyn med det modsatte og egocentrisk
snæversyn, genudgives nu som velkommen modsætning
Ludvig Holbergs epistler stilet til en ukendt:
Til **.
Oplysningsmennesket taler i disse veloplagte breve til
sin sam- og eftertid om stort og småt og dementerer den
højlydt anpriste uvidenhed og primitive mavefornemmelse
som acceptabelt parameter for menneskelige og for den
sags skyld nationale værdier.
Epistlerne tager ofte udgangspunkt i karakterer, Holberg
møder i sin hverdag: Pedanten der beskylder andre for
at være det, eftersom han jo ikke selv kender til andet
end pedanteri og måler alt efter pedantens målestok; den
gerrige der vel at mærke ikke er gerrig med sin gerrighed,
men generøst fordeler sine triste egenskaber til andre, altid
er leveringsdygtig i smålighed og generøst tæver sine børn
og tjenestefolk.

Vær ugræs
Annette Skov, kunstner & kunstformidler

Manifest for kælderlitteratur
Maria Grønbæk, et gennemsnitligt menneske

Til bogen. Til teksten. Til skriften:
Vær ugræs. Vær tvær, på tværs og stikken. Uvejsom. Hug
og klip. Hejs. Og slip. Send mig rundt om en enebærbusk.
Helst en krybende. Vær fyldt med lærker og lyng. Fyldt
af. Og faldet i. Vand og druk og unåde. Og dine ord, der
smelter på tungen fx glohed, glorie, omsorg, vandkastanje.
Men også de kvalmende: Skoldkop. Indefrysning.
Slush-ice.

1: De lyssky og fugt-frie plastikbokse skal endnu engang se
dagens lys. Kælder-tiden er ovre! Laget af støv skal børstes
af, og bøgerne skal bryde frem til deres retmæssige plads
på reolen.

Til gengæld: Jeg lover dig:
Forventningens dirren. Dit papir smeltet på min slimhinde.
Pulp. Napper lidt i din ryg. Forperm, bagperm. Klemmer dig
mellem mine fingre. Markerede kridtsnit, synlig fals. Lader
pegefingeren glide langs dine hæftninger og de franske
hjørner. Et frynset kapitælbånd, din tunge. Lumbeck limning
og tysk forsats. Du er dybfalset, og jeg ved det.
Frembankning og indpresning. Skindet er skærfet.
Og snittet er sprængt.

2: Børneopdragelse, børnebøger og ”Jytte fra marketing er
desværre gået for i dag”; giv ikke kun plads til bøger der
ikke tåler kælderens mørke. Skab plads til skønlitteraturen
– du bliver tryg af den!
3: Start med dem der ligger øverst og arbejd dig frem.
Farverne er ligegyldige, men husk for guds skyld den
alfabetiske orden!
4: Kæmp for bogens retmæssige plads. Overtal din
praktiske partner om litteraturens privilegier. Gå ikke på
kompromis. Grundlaget for den litterære indretning skal
revolutioneres!

Kort sagt finder læseren i epistlerne forlæg til de narrehatte Holberg veloplagt satte i scene i sine udødelige komedier. Her optræder en Donald Trump, en Anders Samuelsen
og Morten Messerschmidt som hhv. en farlig udgave af
Jacob von Tyboe, den rastløse politiske kandestøber i en
Herman von Bremen og blandingen af en Vielgeschrey og
Jean de France. Holberg kendte sine lus på travet og holdt
sine iagttagelser som spejl op for læser og publikum. De
kunne så betragte sig selv i både trækkene af det latterlige
og som helhed.
Hos Holbeg som hos hans store forbillede og inspirator
Michel de Montaigne overlever i den skiftevis vrantne og
humoristiske tone troen på at det nytter at gøre opmærksom på grinagtighederne og kære sig om fremtiden: at
mennesker i al deres sære adfærd og skøre forehavender
trods alt har blomstrende muligheder – ikke i overtroen,
ikke i fantasteri, selvoptagethed og dumhed, men i fornuften og oplysningens virkelighed.
Pudsigt at Holberg for de mest nationale af de nationale
hyldes som en af de danske hellige nationale klenodier.
Læste de ham ret som i epistlerne, ville den gamle baron
blive mistænkeliggjort og afvist som politisk korrekt eller
kulturradikal, vel sagtens til sidste blive klippet ud af DR´s
udsendelser og navnet Holberg sat på kulturkommandersergentoverbukkebrusedirektørens sorte liste.

Religiøst forbrug af psykedeliske planter er et borgerrettighedsspørgsmål
Terrence McKenna, Et manifest for nye tanker om stoffer
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Notes for a Pamphlet;
Walking the Assistens Cemetery of
Copenhagen

The
City

went missing / (A lost weekend) / The city is a cemetery / The cemetery is an orderly numbered biotope / You
sit under a tree across the Kierkegaard family grave / Doze off / In your dream there’s bombs and drones
and even the cavalry and they are storming the Assistens cemetery / And you defend it grave by grave until
on the graves actual bodies pile up / I let these things appear like a picture fleeting swiftly over reality as
death walks over one’s grave / On October 2, 1855, Kierkegaard suffers a stroke on the street and collapses;
He comes to Frederiks Hospital in Copenhagen; There he dies, denying Communion, on November 11, 1855
at 9 pm at the age of 42 / Now the city is striving to reap the economic rewards of sustainable development
through business formation, firm expansion, job growth and private investment (A clean economy of place) /
When you awake and the lasting fever of the phantasmagoria has vanished, you will see that it is a
cemetery: Where the people are put to sleep / Social practice, which the spectacle's autonomy challenges, is
also the real totality to which the spectacle is subordinate - So deep is the rift in this totality, however, that
the spectacle is able to emerge as its apparent goal / Natasja rests in the sun / Ey Denmark / Scherfig’s
protagonist stands by his own grave; A turtle on a leach / You lay on the even grass: There are people that
can go wherever they want / That anamnestic intoxication in which the flâneur goes about the city not only
feeds on the sensory data taking shape before his eyes but often processes itself of abstract knowledge –
indeed, of the dead facts – as something experienced and lived through / Assistens Kirkegård; nomen est
omen / You say that everything sounds the same and then you go buy them / Karen Johnson plays on her
piano / The air acrobatic Emilie Sannom’s parachute doesn’t unfold / Dan Turell wishes to go for a last walk
through the city before his death / In form as in content the spectacle serves as total justification for the
conditions and aims of the existing system / You reach a bridge, just passed the old city gates, and stand /
stand still / the anxiety that grips you in this moment is the anxiety of failing to resolve this abeyance; you
need to take action / Et si vous voulez que je vous la présente, on l’appelle Révolution Permanente! / put
your feet on the asphalt that has a pattern here and another there and your feet fit right between them / and
they obey now and thus the asphalt holds.
SOURCES (in italics):
Hans Scherfig – The Missing Clerk, Guy Debord – The Society of the Spectacle, The Streets – Let’s Push
Things Forward,
The
»Copenhagen’s
getting healthier, thanks to everyone in the city«, Søren
Retten
til Guardian
at springe–sider
over.
1992b
Læserens
10 rettigheder
KierkegaardDaniel
– ThePennac,
Seducer’s
Diary, Walter
Benjamin – The Arcade’s Project, Beck – The Golden Age
The Bible – Job 1:21 & 2:10, Georges Moustaki – Sans la nommer, Natasja – Gi' Mig Danmark Tilbage

SOURCES (in italics):
Hans Scherfig – The Missing Clerk, Guy Debord – The Society of the Spectacle,
The Streets – Let’s Push Things Forward, The Guardian – »Copenhagen’s getting healthier,
thanks to everyone in the city«, Søren Kierkegaard – The Seducer’s Diary, Walter Benjamin –
The Arcade’s Project, Beck – The Golden Age, The Bible – Job 1:21 & 2:10, Georges Moustaki
– Sans la nommer, Natasja – Gi' Mig Danmark Tilbage

Foto: Niels Offenberg

As Cemetery

Fabian Saul er, sammen med Grashina Gabelmann,
chefredaktør på Flaneur Magazine, et nomadisk,
multi-disciplinært og prisvindende tidsskrift, der
fokuserer på én gade per udgivelse. Siden sin
begyndelse har det forvandlet sig til en kollaborativ,
kulturel platform, der redefinerer gaden rumtids
kontinuum ved at omfavne dens kompleksitet, dens

lag og dens fragmenterede natur igennem en
litterær tilgang. www.flaneur-magazine.com
Under festivalen afholdes arrangementet: ’Hvad er
flanørens visioner for Europa?’ Hvor Fabian Saul og
kunstner Mette Kit Jensen indgår i en samtale om, hvad
en slentretur ned ad Europas gader kan lære os om

moderne identitet. Her vil Saul blandt andet fortælle om
sit nye bogprojekt, Traces of Resistance, der trækker
tråde mellem gader i Europa, heriblandt Jagtvej
på Nørrebro.
Arrangementet finder sted 1. marts kl. 18-21.30 på
Gonzo, Jægerborgsgade 32, 2200 Kbh N.

Rumrejse for enhver pris!
AAA (Association of Anonymous Astronauts) , Fjerde årlige rapport for Forening for Anonyme Astronauter

1995

nedslag i programmet
Manifesterne har gennem tiden været udtryk for konstante brud med det bestående; de har brudt den herskende konsensus og brudt med konventionerne. De er
idiosynkratiske, vilde, fabulerende og flabede. Selvom de
traditionelt har floreret i modkulturen er visse efterhånden
blevet ophøjede til klassikere (hvilket en del af afsenderne
helt sikkert ville hade!): Dadaisme og futurisme, Marx og
menneskerettighedserklæringerne, Nå80! og Dogme95,
OuLiPo og OuBaPo, Cyborg og SCUM...
Dadaisme, eksempelvis, er en sammenfletning af alle
modsætninger og modsigelser; surrealismen er ‘ren psykisk
automatisme’, hvor man udtrykker tankens gang uden
fornuftens indblanden eller med æstetiske formål for øje,
og OuLiPo er et værksted for alle potentielle former for
litteratur, der gennem litterære benspænd sætter formen
og ordet frit. Dette er bare et udvalg af avant-gardistiske
litteratur-manifester, der har defineret kunstens udvikling i
det 20. århundrede. Bliv klogere på manifesternes indhold
og indvirke på dagens litteratur, når Storrs Antikvariat
afholder arrangementer om disse bevægelser hhv. den
27. februar og 1. marts klokken 17-19 ved Asger Schnack,
Christian Yde Frostholm og Martin Larsen. På Cinemateket
er det surrealismens manifestationer, der tages fat i. De
indbyder til filmvisning af Buñuels og Dalís Den andalusiske
hund og Guldalderen og forinden er der oplæg ved Kasper
Opstrup den 28. februar fra kl. 16.45.
Er du mere til neonlys og verdenssønner, så kig forbi
Blågården og Nørrebro Bibliotek under festivalen. Her
inviteres til nostalgisk 80er-romantik i Ungdomshusets
tegn med en række arrangementer om dét, de kalder
DIY-manifestet. Der vil være oplæg, udstilling, pladespillere,
“husker du”-nostalgi og en afsluttende koncert på Spillestedet Stengade den 4. marts kl. 17 med optrædener af Bo
Hr. Hansen, Nils Lassen, Jesper Siberg og Michael Valeur.
Husets Biograf og tidsskriftet Slagtryk byder ligeledes på
et nostalgisk tilbageblik til 80erne med et arrangement om
Nå80! generations-manifestationen på Huset i Magstræde
med optrædener af bl.a. Synne Rifbjerg og Jens FinkJensen. Michael Strunge var også en del af denne generation, hvilket giver anledning til at vise den nye film
Væbnet med ord og vinger i samme ombæring. Slagtryk
har til arrangementet den 26. februar samtidig inviteret en
række digtere til oplæsning som en ny generationsmanifestation i dette københavnske stykke litteraturhistorie.

København er også baggrundsmaterialet for Johan
Borups Højskoles arrangement om radikale manifestationer og manifester den 28. februar kl. 19, hvor grupper som
Sexpol er i fokus ved oplæg af Mikkel Bolt og Christian
Graugaard. Aftenen vil også byde på et nyt radikalt manifest fremført på video af Mette Moestrup til anledningen.
En række af litteraturhistoriens store værker behandles
som manifester af De Litterære Selskaber på Hovedbiblioteket på festivalens første dag, fredag den 23. februar
kl. 16-19, hvor forfattere som Johannes Jørgensen og
James Joyce tages under kærlig behandling. Gladiator
byder i ugen på fejring af deres Sandal-serie, som er et
manifest for den oversete litteraturhistorie og de glemte
stemmer heri. Det foregår på Hovedbiblioteket den 2. marts
kl. 16-20.
Har man glemt, hvad Marx siger, eller hvordan det surrealistiske manifest lyder, så viser Christianshavns Bibliotek
filmen MANIFESTO af kunstneren Julian Rosenfeldt den
26. februar kl. 19. Filmen er en collage af verdenshistoriens
manifester fra Marx til Dogme95 fortolket af 13 forskellige
karakterer, alle spillet af skuespilleren Cate Blanchett. Filmlands egen Per Juul Carlsen præsenterer filmen.
Med kroppen som redskab
Billedkunsten forlader rammen, skulpturen bliver bevægelse og teatret udvider det sceniske rum. Siden dadaismen
introducerede sine skæve kabareter har performancekunsten rusket kunstbegrebet ved at iscenesætte virkelighedsobjekter. Her understreges kunsten som handling,
idet den arbejder aktivt med materialer og manifestationer.
Med afsæt i kroppen handler performance om koblingen
mellem sociale og kulturelle relationer, mellem menneskers
handling og udsagn.
Det performative manifesterer sig eksempelvis, når
LOGEN byder indenfor i logen. Seancen vil finde sted den
24. februar i Serpapion-ordenens hus på Frederiksberg.
LOGEN er et tværkunstneriske scenekollektiv, der arbejder
i grænselandet mellem performance, teater, dans og ritual.
I logebrødrenes historiske lokaler vil gruppen give et bud
på en performativ fortolkning af et udvalg af radikale manifester. “LOGEN i Logen” byder på et kig ind i arbejdet med
den radikale og kollektivt grænsesøgende proces. AKT1
kommer til at indlede ballet fra 19-20.30, med Ida Holmegaard som debuterende radiodramatiker. Herefter tager
LOGEN over fra kl 20.30.

Georges Perec

Langt fra pomt og pragt finder vi KRÆ-syndikatet, der har
til huse i en gammel slagtestald i Kødbyen. Her skulle
kræet drænes for blod, så det kunne omsættes til forbrugsvarer til vore alles fornøjelse. Den 25. februar fra kl. 13 til
14.30 fører KRÆ-syndikatet sig selv og kunstnerfællesskaberne Laboratoriet for Æstetik og Økologi og
MYCELIUM til truget. Alle har de markante nye manifester, som de arbejder æstetisk, aktivistisk og performativt
ud fra. Denne dag vil de blive debatteret med grupperne
selv og inviterede teoretikere og filosoffer.

1995b

De yderligtgående manifester er stærkt repræsenteret
under dette års festival, og Valerie Solanas feministiske
S.C.U.M. Manifest fra 1967 optræder selvfølgelig også.
S.C.U.M er akronym for Society for Cutting Up Men og
værket udtrykker en sorthumoristisk og rablende anarkistisk vision. Den 26. februar kl. 19.30 på Hovedbiblioteket
vil scenekunstkollektivet Macaca opføre en dramatiseret
læsning af teksten, der gennem raseri, humor og satire vil
tilintetgøre mandens rolle i samfundet. Stykket blev første

I dag hærger den tekniske stormflod, hvis resultat er sminkens ophøjelse til gud.
Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Dogme 95 manifest

Logen

Historiens vingesus

gang vist i efteråret 2017, da gruppen bestående af Emma
Sångren, Mette Klarkstein Wiberg og Petra Adlerberth-Wik
fortolkede Solanas på Den Danske Scenekunstskole.
S.C.U.M. er et ultraradikalt kampskrift og en rablende utopi
med aggressionerne helt uden på tøjet.
I den sammensatte trup Sisters Hope (fra Sisters
Academy) arbejdes der i krydset mellem performancekunst, research, aktivisme og pædagogik. I den kunstbaserede researchproces arbejder gruppen aktivt for at
skabe en række nye paradigmer blandt andet for uddannelsessystemet. Dette er grundigt udfoldet i deres manifest, der ligger til grund for alle deres aktiviteter. Lørdag
den 24. februar mellem kl. 14 og 16 vil de være til at finde i
et intimt rum på Thorvaldsens Museum, hvor dine drømme
for fremtiden vil blive indsamlet og arkiveret. Drømmene vil
automatisk blive doneret til the Sisters Archive.
Vi anbefaler også at man kigger forbi AKT1’s Bankodrama,
opleve Poetry Slam om manifestet i Skuespilhuset eller
komme til koncert i Bryggerkælderen når Spermophogia
performer over tekstsamlingen Jeg er en stiv pik (dont
kiss me). Her står den på 60 minutter med inspiration fra
avantgarde, jazz, blues og elektronisk musik.

og mixer bidder fra børneklassikere. Arrangementet er et
samarbejde mellem Osramhuset og Nørrebro Bibliotek.

Børnemagt NU!

Nye manifester
Verden synes at være af lave, og man foranlediges til at
spørge: Er tiden stadig til manifester? Er det stadig cool
at tro på forandringen og fremskridtet? Eller er det so last
century? Hvor nogen ville erklære historien for slut, aflyse
fremtiden og synke ned i afmagten, har en række af festivalens forfattere dog fattet modet og pennen. Festivalen
byder derfor på en masse nyskrevne manifester fra
mange forskellige leder og kanter. En række fremtrædende danske forfattere har fået til opgave at skrive
og fremføre et splinternyt manifest til en festaften i
temaets tegn. Til anledningen vil de også finde et manifest
frem fra historiens manifest-mødding, som fremføres af
skuespiller Morten Burian. De indbudte forfattere er
Kristina Stoltz, Glenn Christian, Ursula Scavenius, Lone
Aburas og Hanne Højgaard Viemose. Manifesternes faner
foldes ud på Arbejdermuseet den 23. februar kl. 17-20.

“At lege det er min natur / Så du må ikke blive sur / Hvis
jeg ikke hører dig / Når jeg er midt i en vigtig leg / Min krop
skal leges med hver dag / For ellers bli'r min hjerne svag”.
Udsnittet her stammer fra Barnets legelov, en slags manifest for småfolk. Her kan vi blive klogere på det barnlige
blik og forstå, hvorfor manifest ikke nødvendigvis kun er
for voksne. Under dette års festival er temaet trukket ned i
børnehøjde, hvor en håndfuld inspirerende formidlere vil lære byens drenge og piger om genrens slagord.
På Nørrebro Bibliotek sættes manifestet på dagsordenen,
når arrangementet “Din stemme - manifester i børnehøjde”
rulles ud den 25. februar kl. 11. Biblioteket fejrer udtrykket
ved at give børn i alle aldre muligheden for at komme forbi
og lave deres eget manifest i form af en lille bog.
Forfatter og illustrator Shekufe Tadayoni Heiberg kommer
til at stå klar med et par hjælpende hænder, når bogen
skal udformes og udfyldes af den enkelte. På biblioteket
kan man også se de udstillede manifest-tema plakater,
der er lavet af børn på Nørrebro. Efterfølgende skal der
maniFESTes! Slickard Nickson og Cheese-A-Lot, tilsammen
DJ-duoen Aw Godaw, støver musik af fra årene 1957-1985

Og festen fortsætter! Der bliver leget med bogstaver og
billeder, når Vesterbro Bibliotek lørdag den 3. marts også
holder en manifest for børn. Mellem kl. 11 og 15 vil der være
rig mulighed for at male og trykke bannere og vimpler,
hvorefter hele herligheden vil blive installeret i et samlet
kunstværk - et børnemanifest. Så kom forbi og hjælp
med at pynte biblioteket op, mens du og dine børn bliver
klogere på, hvordan man nu lige laver sådan et manifest.
Arrangementet sker i samarbejde med billedkunstneren
Lone Bank, der undervejs vil forsyne børnene med kreativ
vejledning.
Har du allerede styr på det med ordene, så kunne det i
stedet være en idé at forfatte dit eget manifest. Salonen
på Østerbrogade 222 opfordrer under dette års festival
børn og voksne til at gribe pennen og formulere, hvad
end der må ligge dig på sinde. Teksten skal sendes til
marie.salskov@gmail.com inden den 12. februar kl 12. Et
udpluk af de indsendte manifester vil blive læst op i Salonen den 23. februar - og efterfølgende samles i udgivelsen
ØSTERBRO MANIFESTER, der vil blive sat til salg i salonen.

Manifestets form lægger i den grad op til tidens kollektive aktion, gruppeskriverier og det politiske-aktivistiske
potentiale heri. De kollektive manifester bearbejdes også
i Møllegades Boghandel, hvor skrivekollektiv, udgivelsesportal og besværgelseskastende gruppering BMS (Blod
Måne Søndag) er d. 1. marts mellem 17.30 og 20 budt ind til
en snak om deres udgivelse ‘Manifestation!’, og om hvorfor
den kollektive skrift synes vigtigt i dag. Elleoregruppen
danner ramme om en anden tilgang til temaets politiskeaktivistiske indhold. Gruppen indførte i 2008 demokrati i
monarkiet Elleore, en fugle-beboet ø i Roskildefjorden dette som en del af en dansk tradition for at insistere på at
indføre demokrati rundt omkring i verden i samme periode
(eksempelvis Irak og Afghanistan). Modsat historiens
øvrige interventioner var denne overraskende ublodig:
Ingen fugle blev ofre for aktionen. Denne politiske aktion
og dens manifest, der udgives i bogform for første gang,
fejres på Din Nye Ven d. 2.3 kl 20 ved oplæg af Kasper
Porsgaard fra Center for Vild Analyse og lektor Søren
Christensen, der efter præsentation bliver til DJ Søren
Christensen med speciale i Northern Soul!

Shekufe Tadayoni Heiberg

De sidste par år har budt på en række nye greb på feminismen, hvilket naturligvis også belyses på flere arrangementerne under festivalen. Passive/aggressive, ark books og
Eksistensfilosofisk Akademi har slået pjalterne sammen og
fejrer den danske oversættelse af det xeno-feministiske
manifest med oplæg og diskussion på cafeen Sorte Firkant
den 28. februar kl. 19, hvor manifestet belyses og diskuteres
af XF-medskribent Diann Bauer og filosof Martin HaubergLund. Et helt andet feministisk take sker med en tredjedel
af Girl Squad, Louise Kjølsen, der holder oplæg om holdets
syn på feminisme med udgangspunkt i kollektiv-udgivelsen
Ludermanifestet (af Louise Kjølsen, Ekatarina Andersen og
Nikita Klæstrup) på Vesterbro Bibliotek den 28. februar kl.
19-21. Aftenen byder også på en twerk-lektion og debat om
“luder-rollen”.

De små forlag har de sidste par år været særdeles stærkt
repræsenteret under Kbh Læser. Disse er drevet af ildsjæle
og præsenterer som regel nogle af de mest interessante,
vilde og skæve udgivelser, der finder et publikum på grund
af deres ihærdige arbejde. Dette gør sig også gældende i
år, hvor mikroforlagene holder mikrofest på Hovedbiblioteket. Mikrofest er dels en antologi med manifester fra
forskellige progressive forlag, dels en fælles online udgivelsesportal for de små forlag, med opstart i 2018, og dels
den konkrete fejring, som finder sted den 3. marts kl. 18-20.

Festivalen byder også på muligheden for at konstruere nye
manifester som en palimpsest-leg: Enigma - Museum for
Post, Tele og Kommunikation sætter en manifest-maskine
op på Hovedbiblioteket under hele festivalugen med
hvilken man kan skrive nye manifester ud af mundrette
bidder af kendte tech-manifester. Alle bidrag publiceres på
manifestnow.tech.

Bliver du klappet i røven, så vend ikke den anden balle til – nik ham en skalle
Vagina Dentata, Aktionserklæring

1996

Måske ved du allerede, at du kan købe dine bøger på
Møllegade eller komme til oplæsning i Litteraturhuset.
Listen over steder hvor du kan få dit litterære fix er lang,
alligevel har flere aktører under Kbh Læser rystet posen
og kastet en række anderledes placeringer i puljen.
Det klassiske oplæsningsformat udforskes, når reolerne
ikke længere bugner med bøger, men i stedet med fostre i
glas, som det er tilfældet når Lapidar den 1. marts kl. 18.3020.30 rykker ind på Medicinsk Museion på Bredgade. Her
vil de undersøge, hvad der sker, når det skrevne ord manifesterer sig i en oplæsning. Livets store spørgsmål – såsom,
hvem er gud, og hvad er et menneske - bliver aktiveret, når
Victor Boy Lindholm, Peter Adolphsen og Christina Hesselholdt læser op fra Lapidar. Teksterne bliver akkompagneret
af et tilhørende lydlandskab, et eksempel på endnu en
manifestation. Der er lagt i ovnen til en totaloplevelse, når
forfatterne indtager det gamle medicinske museion.
Sprit bliver der også masser af, når det Københavnske
Forlag C&G byder på flamenco og fyraftensdrinks fredag
den 23. februar i Mads Nørgaard butikken på Amagertorv.
Fejringen sker i forbindelse med forlagets kommende
installation i Mads Nørgaards forretninger, hvor de har haft
fripas til at lade litteraturen og kunsten manifestere sig
i forskellige former, blandt andet med en bonprinter, der
kommer til at spytte digte ud. Udstillingerne vil kunne
ses de efterfølgende tre dage, og inkluderer et stort
oplæsningsprogram.
Der vil også være oplæsning på programmet, når Blændværk den 28. februar holder en manifesterende aften i
Nørrebros tegn på grillbaren Harry’s Place. Arrangementet
er for alle med appetit på grillmad og litteratur, hvorfor
der vil blive læst op fra 2200 FORTÆLLINGER kl. 17.30,
19.00 og 20.30. Værket er et litterært kærlighedsmanifest;
en hyldest til Nørrebros mangfoldighed gennem tekst og
billeder, der portrætterer bydelens genkendelige rum og
personligheder.
Er du ikke så meget til at mæske dig i pølser og kold Cocio,
så kan du i stedet mætte dig med blod og blæk i Arkongade. Her inviterer Dansk Horror Selskab på uhygge, når
der den 2. marts lægges i ovnen til fire timers horror-fyldt
rædsel i Wicked Workshops kælder. Kl. 18.30 slås dørene
op til tattoosalonen, mens der fra 19.30 vil være litteratur på
programmet. Aftenen indledes med et horrormanifest, og
derefter vil fire forfattere fra selskabet – Anne-Marie Vedsø
Olesen, Helene Hindberg, Carina Evytt og Michael Kamp –
læse udvalgte historier og uddrag op. Gyyyys!

2008

Alting er tilladt, men ikke nødvendigt.
Torben Brostrøm, ?Manifest?

Kan man ikke få nok af at udforske byens mange afkroge,
kan man også finde københavner-manifestationer på
litteraturkortet i nærværende avis. Det lanceres på Borups
Højskole og peger på stedspecifikke litterære manifestationer og manifester i København.
Filosofiens manifester
Når den nye orden skal indstiftes, den gamle verden
nedbrydes og den nye bygges på ruinerne heraf, må
gamle tankemønstre også brydes, den herskende diskurs
udfordres og de etablerede værdier omvurderes. Derfor
har manifestet altid været nært knyttet til den filosofiske
tænkning, enten som en ivrigt og måske direkte fjendtlig
modstander, eller som en allieret imod konformitetens
herskende tvang.
Dette reflekteres ikke mindst under dette års festival, hvor
Studenterhuset, Jødisk Informationssamfund og Eksistensfilosofisk Akademi inviterer indenfor til et symposium om
den hollandske filosof Spinoza (1632-1677), der gjorde
gud lig naturen og derfor blev anklaget for ateisme. Han
var ivrig fortaler for demokratiet i en tid, hvor enevælden
herskede, hvorfor arrangørerne præsenterer et spinozistisk
manifest. Dette bliver efterfølgende sat til diskussion, refleksion og ikke mindst sat i forbindelse med den politiske
tænkning efterfølgende, over Nietzsche til Deleuze med
flere. Det sker på Studenterhuset den 27. februar kl. 15-17.
Er man ikke mæt af tanker, indtager Filosofisk Studenter-.
kollokvium (FSK) Hovedbiblioteket d. 28. februar kl. 19-21.
Her vil man kunne nyde et glas vin, alt imens man beruser
filosofiens dybsindige afgrunde. FSK spørger: Hvilket
udbytte kan der være i at læse en filosofisk tekst som
et manifest – og hvad er prisen? Hvad nu hvis Hegels
retsfilosofi, Nietzsches historiekritik eller Kierkegaards
Gjentagelsen blev læst som (anti-)manifester? FSK er et
studenterinitiativ der startede i Århus i år 2000, og siden
har spredt sig til blandt andet Københavns Universitet. Her
afprøves de eksperimenterende tanker, hvorfor det ofte er
her, den egentlige filosofiske nytænkning udfolder sig og
finder næring.
Der er også mulighed for at dykke ned i den religiøse
filosofi som manifest for det religiøse liv, når Terrapolis,
Jødisk Informationscenter og NASIM sætter fokus på den
symbiotiske tankeverden, der udfoldede sig frugtbart i
middelalderen mellem den islamiske og jødiske filosofi.
En periode der bød på gensidig anerkendelse og positivt
samliv mellem jøder og muslimer. Hovedbiblioteket ligger
hus til dette møde den 4. marts kl. 13-15.

Den samtidsfilosofiske vinkel på manifestet er også
repræsenteret, når Mindspace, med filosofferne Brian
Benjamin Hansen og Henrik Jøker Bjerre, tager livtag
med det allestedsnærværende paradigme i den neoliberale
tidsalder: HANDL! Kræver tiden, at der handles/købes,
kræver den handling og i så fald hvilken!? Den hovedløse
handling, viser det sig. Det finder sted den 27. februar kl.
18-20 på Københavns Hovedbibliotek.
Europa.Manifest! der er grundigt omtalt i nærværende avis,
vil også interessere den indre filosof. De afholder sidste
arrangement i rækken, hvor europæiske og danske filosoffer skriver et manifest for Europa. Disse manifester er
endvidere samlet i en antologi, der udkommer til arrangementet den 25. februar kl. 15-17 på Københavns
Hovedbibliotek. Naturens genkomst i litteraturen er også
spejlet i dens genkomst i filosofien, hvilket Litteraturhuset
sætter fokus på, når de spørger: “Hvordan er menneskelig
handlekraft forbundet med botanisk liv og hvordan er sammenviklingen mellem plante- og menneskekroppe, og kan
dette manifestere sig i idéen om en ontoSympati mellem
arter?” Forfatter og billedkunstner Amalie Smith, forfatter
Lise Haurum, professor Lars Tønder og gartner Livia Urban
Haaland tillader sig at dvæle lidt længere ved ikkemenneskelig handlekraft den 28. februar kl. 19-21.

Ibn Rushd/Averroes

Afkroge

MED: MARINA BOURAS · CHARLOTTE MUNCK · JENS ALBINUS
STINE GYLDENKERNE OG ALVIN OLID BURSØE
MUSIK: HANNAH SCHNEIDER

24.FEB
24.MAR

HUSETS

TEATER

REVOLT AGAIN.

REVOLT. SHE SAID.

Man bør ikke kunne forveksle den svenske roman med stand-upcomedy.
Susanne Axmacher, Jesper Högström, Sven Olov Karlsson, Jens Liljestrand, Anne Swärd, Jerker Virdborg, Pauline Wolff., Manifest for et nyt litterært årti

2009

4 manifester

Projektet 4 Manifester er planlagt og kurateret af Maya
Peitersen, og er et tilbud til skoler i København. Det vil
forløbe i hverdagene under festivalen, i tidsrummet 9-15.
Tilbuddet er rettet mod elever i 7.-9. klasse. Den fysiske
ramme om 4 Manifester bliver en campingvogn, som
Københavns Biblioteker stiller til rådighed. Hver dag vil
vognen stå på en ny skoles matrikel, i forskellige områder
i København, og dermed sikre en bred diversitet af elever.
Campingvognen åbner dørene for seks elever ad gangen.
Hvert møde vil have karakter af en seance og varer
1/2 -1 time.
Dansk Standardpoesi
mayapeitersen.blogspot.dk/p/dansk-standardpoesi

James Joyce, foto: Alex Ehrenzweig

program

18.00 – 18.40: H.C. Andersen

18.40 - 19.00: Afrunding

Johan Rosdahl fra LiSe (Litterære Selskaber i Danmark)
afrunder en aften med oplæg fra seks litterære selskaber
om store danske og internationale forfattere.
LiSe (Litterære Selskaber i Danmark)/Københavns
Hovedbibliotek
Fri entré
litteraturselskaber.dk



⌂
🕔	 17.00


⌂
🕔	 Optakt 22. februar, hele dagen

Litterært Takeover – Det københavnske forlag Cris &
Guldmann overtager Mads Nørgaard Copenhagen
Det Københavnske Forlag Cris & Guldmann har fået frie
tøjler til at vikle Mads Nørgaards butikker ind i litterære
eksperimenter. Litteraturen og kunsten vil manifestere sig
selv, materialisere sig, tage form og komme til udtryk på alverdens faconer; bonprinteren spytter digte ud, skærmene
viser breaking news-lyrik og i de mørklagte prøverum
venter en vild og poetisk rejse ind i bjergets hjerte og stilhedens kammer med lydværket SPEOS. Kom og vær med!
Det københavnske forlag Cris og Guldmann/Mads
Nørgaard Copenhagen
Fri entré
crisguldmann.dk



⌂

🕔	 Under hele festivalen
MANIFEST NOW

Besøg Enigma museets installation ’MANIFEST NOW!’, som
opstilles på Københavns Hovedbibliotek under festivalen.
Inspireret af beat-forfatternes cut-up-teknik har vi samlet
15 ikoniske tech-manifester og skåret dem i mundrette
bider. Det er nu op til dig at gå i dialog med teknologihistorien ved at sammensætte de gamle manifester på ny. Alle
bidrag – de vrede, de lyriske samt den rene nonsens – kan
ses på websitet manifestnow.tech
ENIGMA Museum/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
enigma.dk



⌂

Eksistentielt manifest

Kom forbi til oplæsning og snak med forfatter Anton
Willemann, der læser op fra sin hudløst ærlige roman
'Rastløse bevægelser'. Der vil også være musik fra duoen
Virga, som blander folk og pop med digtoplæsning til et
organisk lydunivers med dybfølt poesi. Musikken harmonerer med det melankolske tekstunivers.
Byens Forlag/Byens Bogcafé
Fri entré
byensforlag.dk
et manifest om, hvad den unge forfatter vil med sin kunst,
nemlig at skabe en ny samvittighed for sit folk. Herved
forstår han en ny bevidsthed; en frihedens moralkodeks for
alle der ønsker at flyve, men er begrænsede og holdt nede
af autoriteter som Gud, konge, familie og nation.

16.40 – 17.00: Johannes Jørgensen

Formand for Johs. Jørgensen Selskabet Stig Holsting
fortæller om Johannes Jørgensens rolle i symbolismens
introduktion og udbredelse i Danmark, hvor han proklamerede opgøret med brandesianismens naturalistiske
kulturopfattelse. Det skete især gennem tidsskriftet Taarnet, hvor han i første nummer skriver artiklen 'Symbolisme',
som nærmest er symbolismens manifest.

17.00 – 17.20: Karin Michaelis

Fredag 23. februar

Karin Michaelis’ reportager fra livet bag fronten i første verdenskrig er et energisk manifest mod krig! Hendes måde
at skildre krigsfronten set fra bønderne og baglandet er
enestående i samtiden og står i kontrast til krigstelegrammernes optællinger af slag og dræbte. Scenen er første
verdenskrig, men bogen er rasende aktuel. Ved Karen
Klitgaard Povlsen, centerleder, ekstern lektor, lic. Phil.

🕔	 8.30 – 8.55

17.20 – 17.40: Charles Dickens

Manifestsang

Morgensang på Valby Bibliotek med temaet manifest
– ”Kæmp for alt, hvad du har kært” eller ”Kringsatt av
fiender”, ja, hvad skal vi synge sammen i Valby denne
morgen!?
Valby Bibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/valby



⌂
🕔	 16.00 – 19.00

De Litterære Selskaber:
16.00 - 16.20: Introduktion

Johan Rosdahl fra LiSe (Litterære Selskaber i Danmark)
introducerer en aften med oplæg fra seks litterære selskaber om store danske og internationale forfattere.

16.20 – 16.40: James Joyce

Formanden for Dickensselskabet Lise Lotte Frederiksen
fortæller om en af Dickens store romaner, 'Vor fælles Ven'.
Fokus er på Dickens billede af London og hans måde
at afspejle såvel rigdom og fattigdom på. Romanen kan
opfattes som et slags storbyens manifest: en tydeliggørelse af hvad metropolen, den monstrøse by, gør ved
sine indbyggere.

17.40 – 18.00: Steen Steensen Blicher

I 1827 skriver Blicher et manifest om udgivelsen af et
tidsskrift med titlen Nordlyset, der skal udkomme i Randers og være for al folket, hvis de da har lyst til at abonnere
på det. Hos Blicher bliver det ofte til ”fest”, men der er også
masser af ”mani” i den 44-årige digters produktion. Inden
han udsender det første hæfte, har han faktisk øvet sig i
nogle år, men nu skal han forpligte sig til at producere 12
bd. underholdende, men også storslået litteratur. Ved Erik
Harbo, formand for Blicher selskabet.

Christian Jensen, som er chefredaktør for Politiken,
fortæller om, hvordan det afsluttende kapitel i James Joyces roman 'Portræt af kunstneren som ung Mand' er

2010

Personligheden som manifest: ”Sådan skal min digtning
være!” Eventyret 'Tællelyset' blev først fundet i 2012, og
er skrevet på baggrund af personlige oplevelser og som
svar på omgivelsernes domme og forventninger. Lyset er i
sin kerne rent, men tilsmudses, indtil det møder flammen,
og lyset og dets venner kan sammen søge sandheden.
'Tællelyset' læses i sammenhold med de to senere eventyr
'Skyggen' og 'Vanddråben'. Ved Claus Tilling, formand for
H.C. Andersen Selskabet.

Vi ønsker os stærke grupperinger og fraktioner, vi ønsker os litterære fejder
Martin Glaz Serup, Vi ønsker os literære fejder



⌂
🕔	 17.00 – 20.00

Vi folder manifesternes faner ud

Vi folder manifesternes faner ud. Fem forfattere har hver
især skrevet et manifest til aftenen og valgt et uddrag fra
deres favorit manifest. Helt nyskrevne manifester og manifester båret af historiens vingesus, oplæst af forfatterne
selv, samt af en inviteret skuespiller. De inviterede forfattere er: Kristina Stoltz, Glenn Christian, Ursula Scavenius, Lone Aburas og Hanne Viemose. Skuespiller
Morten Burian vil afbryde oplæsningens ligevægt med
indbrud fra historiens klassiske manifester.
Arbejdermuseet
Fri entré
Kbhlaeser.dk



⌂
🕔	 19.00

Østerbro Manifester

Forud for denne aften er borgerne på Østerbro blevet
udfordret til at forfatte deres eget manifest. Også områdets
ældste skoleklasser har modtaget udfordringen, og denne
aften vil udvalgte manifester blive læst op i Salonen. Efterfølgende vil alle indsendte manifester blive trykt og udgivet
i ét samlet værk og solgt i Salonen. Så selvom du ikke har
bidraget med dit eget manifest, så skulle du måske kigge
forbi og lytte med! Det kan kun blive interessant.
Salonen
Fri entré
facebook.com/salonen.cafe/



⌂
🕔	 Hele dagen

Litterært Takeover – Det københavnske forlag Cris & Guldmann overtager
Mads Nørgaard Copenhagen

Det Københavnske Forlag Cris & Guldmann har fået frie
tøjler til at vikle Mads Nørgaards butikker ind i litterære
eksperimenter. Litteraturen og kunsten vil manifestere sig
selv, materialisere sig, tage form og komme til udtryk på alverdens faconer; bonprinteren spytter digte ud, skærmene
viser breaking news-lyrik og i de mørklagte prøverum
venter en vild og poetisk rejse ind i bjergets hjerte og stilhedens kammer med lydværket SPEOS. Kom og vær med!
Det københavnske forlag Cris og Guldmann/Mads
Nørgaard Copenhagen
Fri entré
crisguldmann.dk



⌂

🕔	 14.00

Manifest mod præstationsræset

Hvor mange 12-taller skal du score, før du bliver lykkelig?
Hvor mange likes skal du have på Instagram, før du føler
dig anerkendt? Antallet af børn og unge, som føler sig
pressede i præstationsræset, er alarmerende højt. I bogen
’Dem der griner mest’ tegner forfatter Pia Konstantin
Berg et portræt af præstationskulturen gennem en række
fortællinger fra personer. Med udgangspunkt i bogen vil
hun gøre op med den dominerende præstationskultur og
fremhæve de negative konsekvenser, som den indebærer.
Byens Forlag/Byens Bogcafé
Fri entré
byensforlag.dk



⌂
🕔	 14.00 – 16.00

Sisters dreams

Sisters Hope operate in the intersection of performance
art, research, activism and pedagogy. In 'Sisters dreams'
you will find The Sister in an intimate space at the grand
Thorvaldsens Museum. You will be invited to share your
dream for the future between night and day and by the
Goddess of Hope. The dreams will be donated to the
Sisters Archive.
Sisters Hope/Thovaldsens Museum
€Entré 70 kr (normal entrépris), gratis for unge under
18 år
sistershope.dk



⌂
🕔	 15.00 – 16.00

Kom og læs med Læseforeningen!

Manifest-inspireret fælleslæsning på Knippelsbro. Brotårnet har udsigt til både magtens centrum på Christiansborg og til Børsen og må være et godt udgangspunkt for
oplæsning af litteratur, der peger nye steder hen. Manifest og litteratur er tæt forbundne: Hvis manifestet er et
opråb, en trang til en anden verden end den, vi kender,
er litteraturen den, der kan føre os ind i det ukendte land.
Mens teksten læses højt, bevæger vi os sammen ind i de
ukendte landskaber og opholder os sammen dér.
Læseforeningen/Kulturtårnet, Knippelsbro
Entré 20 kr. for voksne, u/18 år 10 kr.
laeseforeningen.dk



⌂
🕔	 17.00 – 18.00

Kom og læs med Læseforeningen!
Se beskrivelse ovenfor for arr. kl. 15.
Læseforeningen/Kulturtårnet, Knippelsbro
Entré 20 kr. for voksne, u/18 år 10 kr.
laeseforeningen.dk



⌂
🕔	 19.00 – 20.30

Live radiodrama: Ida Holmegaard
debuterer som radiodramatiker med
AKT1 i Serapions-Ordenens hus

Ny radiodramatik optaget live med publikum! Logebrødrenes historiske lokaler på Frederiksberg danner
ramme for liveoptagelsen af forfatter Ida Holmegaards
debut som radiodramatiker med AKT1 Radiodrama. Ida
Holmegaards 'Mediationer' bruger meditationsformen
til at undersøge, hvad det betyder at bede nogen om at
overgive sig til en stemme. Teksten bliver på den måde til
en slags manifest over at skrive, læse og overgive sig til
litteratur. NB: del 1 af samlet program (se nedenfor del 2,
Logen i Logen).
AKT1/Serapions-Ordenen
Entré 35 kr
akt1.dk



⌂

GIN&GENDER #10

Selskab for Ligestilling og Dansk Kvindesamfund er igen
gået sammen om et event med to af vores yndlingsting
som omdrejningspunkt: Drinks og litteratur med fokus på
køn, ligestilling og denne gang feministiske MANIFESTER.
Vi har bedt en håndfuld skarpe og inspirerende mennesker
om at udvælge og fremføre tekster, der kan læses som
feministiske manifester – i alle mulige afskygninger og fra
vidt forskellige vinkler.
Dansk Kvindesamfund/Selskab for Ligestilling/
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
selskabforligestilling.dk/ danskkvindesamfund.dk/

inviteres til et performativt debatarrangement om deres
aktuelle manifester.
Laboratoriet for Æstetik og Økologi/Mycelium/KRÆsyndikatet (arrangementet foregår på KRÆ-syndikatet)
Entré 25 kr
mycelium.zone/, labae.org/




⌂

Sara Omar, foto: Politikens Forlag

Lørdag 24. februar

🕔	 20.00



⌂
🕔	 20.30

LOGEN I LOGEN

Det tværkunstneriske scenekollektiv LOGEN arbejder i
radikale, grænsesøgende, kollektive processer. De bevæger
sig i grænsefladerne mellem performance, teater, dans og
ritual. LOGEN indtager Serapions-Ordenens lokaler og vil
give et quick & dirty bud på en performativ fortolkning af et udvalg af radikale manifester. NB: del 2 af
samlet program (se ovenfor del 1, Akt1).
LOGEN/Serapions-Ordenen
35kr



🕔	 hele dagen

Litterært Takeover – Det københavnske forlag Cris & Guldmann overtager
Mads Nørgaard Copenhagen

Det Københavnske Forlag Cris & Guldmann har fået frie
tøjler til at vikle Mads Nørgaards butikker ind i litterære
eksperimenter. Litteraturen og kunsten vil manifestere sig
selv, materialisere sig, tage form og komme til udtryk på alverdens faconer; bonprinteren spytter digte ud, skærmene
viser breaking news-lyrik og i de mørklagte prøverum
venter en vild og poetisk rejse ind i bjergets hjerte og stilhedens kammer med lydværket SPEOS. Kom og vær med!
Det københavnske forlag Cris og Guldmann/Mads
Nørgaard Copenhagen
Fri entré
crisguldmann.dk



⌂

Søndag 25. februar
🕔	 11.00

Din stemme – manifester i
børnehøjde!

Søndagsevent med Sara Omar

Sara Omars 'Dødevaskeren' er en voldsom bog. Den
beskriver en kultur, hvor kvindekønnet er lagt for had, og
forfatteren har skrevet den som et kampskrift mod den
vold og undertrykkelse, der foregår i Allahs navn. Forfatteren bliver interviewet af Rikke Viemose.
Thiemers Magasin
Entré 70 kr (60 kr. for medlemmer af Thiemers
Magasin)
thiemers.dk



⌂
🕔	 15.00 – 17.00

Europa.Manifest!

To indbudte europæiske tænkere leverer et manifest
for Europa, som danner ramme for en samtale om den
europæiske ide og fremtid. De indbudte tænkere er Malte
Frøslee Ibsen (DK) og Luise Meier (DE). Til arrangementet
udkommer antologien Europa.Manifest! med manifester
fra fremtrædende danske og europæiske filosoffer. Ideen
om Europa er til forhandling og måske endda i opløsning i
disse tider, hvor nationale bevægelser, grænsedragninger
og protektionisme vinder frem.
ATLAS Magasin/Eksistensfilosofisk Akademi/DEO
- Demokrati i Europa/Goethe Institut Dänemark/
Københavns Hovedbibliotek (arrangementet foregår
på Københavns Hovedbibliotek)
Fri entré



Forfatter og illustrator Shekufe Tadayoni Heiberg inviterer
alle til at komme og lave deres eget manifest i form af en
lille bog, man selv udformer og udfylder. Til at inspirere
udstilles plakater lavet af børn på Nørrebro, som også er
under temaet manifest. Som prikken over i’et kommer DJ
duoen Aw Godaw og spiller op med børnemusik fra manifesternes storhedstid. Håndplukket og mixet af Slickard
Nickson og Cheese-A-Lot. Velkommen til en formiddag på
Nørrebro Bibliotek i manifestets tegn!
Osramhuset/Nørrebro Bibliotek (arrangementet
foregår på Nørrebro Bibliotek)
Fri entré
forlageturo.dk



⌂
🕔	 13.00- 14.30

Dig og mig, os og dem – Nutidskunstens radikale manifester

🕔	 15.00 – 16.00

KRÆ-syndikatet sætter fokus på et udvalg af nutidskunstens radikale manifester. De tværfaglige kunstnerfællesskaber Laboratoriet for Æstetik og Økologi, Mycelium og KRÆ-syndikatet har alle markante manifester som
de arbejder æstetisk og performativt ud fra. Disse forskellige grupperinger af kunstnere, teoretikere og filosoffer



Mandag 26. februar
🕔	 9.00 – 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester
– ytringsfrihed

Et arrangement med Khalid Albaih, der er en sudanesisk
satiretegner, og to rapcoaches fra RAPOLITICS, som
arbejder med at styrke unges udtryksmuligheder via rap.
Elevernes forståelse af ytringsfrihed sættes på spidsen
via inspiration fra en sudanesisk satiretegner, som netop
pga. sin politiske kunst ikke kan opholde sig i sit hjemland.
Eleverne vil blive udfordret til at udvide deres forståelse af
både egen og andres ytringsfrihed og undervejs skærpe
deres evne til at identificere og udtrykke holdninger.
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
rapolitics.org



⌂

Poesien er et gammelt øg med sommerfuglevinger
Lars Bukdahl, Manifest i galop

2010b

🕔	 9.00- 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester
– vold

Et arrangement med Peder Frederik Jensen, forfatter,
og to rapcoaches fra RAPOLITICS, som arbejder med at
styrke unges udtryksmuligheder via rap. I dette forløb er
omdrejningspunktet de mentale og geografiske kanter,
der er med til at splitte samfundet og den vold, der opstår
i sprækkerne. Eleverne vil blive udfordret på deres egen
samfundsforståelse og undervejs skærpe deres evne til at
identificere og udtrykke holdninger på en måde, der bliver
hørt.
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
rapolitics.org



⌂
🕔	 9.00 – 14.00

manifest ’Et Manifest i Mørke Dage’ om genudgivelsen af
Ludvig Holbergs epistler.
Den Sorte Diamant
Fri entré
kb.dk



⌂
🕔	 17.00

MANIFESTO

I filmen MANIFESTO af den tyske kunstner Julian
Rosefeldt trækkes tråde til manifester fra futurisme,
dadaisme, fluxus, suprematisme, situationisme, Dogme 95
og andre strømninger. Rosefeldts tekstcollager fremføres
af 13 forskellige personer, blandt andet en skolelærer, en
koreograf, en dukkefører, en fabriksarbejder og en hjemløs
mand. Alle rollerne spilles af skuespiller Cate Blanchett. Per
Juul Carlsen, filmkritiker på DR K og vært på P1 Filmland,
introducerer filmen.
Christianshavns Bibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/christianshavn



Manifest! Skriveworkshop med Ursula ⌂
Andkjær Olsen
🕔	 19.00
I workshoppen skal eleverne arbejde med at gøre det
uhåndgribelige håndgribeligt og undersøge spørgsmålet:
Hvad kan vi bruge manifester til i dag? Eleverne vil sammen med forfatteren skrive, male, klippe et manifest, der
afspejler den tid vi lever i. Målgruppen er 7.-10. klasse og
gymnasier.
Poesiens Hus/Vanløse Bibliotek
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
poesienshus.dk/



⌂
🕔	 9.00 – 13.00

Nå!!2018 – Manifester og digtere.

I protest mod at blive kaldt Generation Nå, arrangerede
en gruppe unge kunstnere i 1980 en tredages festival på
Huset-KBH, Nå!!80, hvor unge kunne præsentere deres
musik, digte og kunst for hinanden, og manifestere sig selv
som generation. Til Kbh Læser 2018 har poesitidsskriftet
Slagtryk og Husets Biograf inviteret tre af NÅ!!80’s stiftere,
samt nogle nye digtere til en aften med oplæsning, debat
og film, i form af 'Væbnet med Ord og Vinger' om en fjerde
NÅ!!80-stifter, Michael Strunge. Med Jens Fink-Jensen,
Linda Wendel og Synne Rifbjerg.
Slagtryk/Husets Biograf
Entré 40 kr
slagtryk.dk

Skab din egen utopi – skriveworkshop 

med Tomas Lagermand Lundme
⌂
I workshoppen skal eleverne via cut-up-metoden – en
metode udødeliggjort af David Bowie og William S.
🕔	 19.30
Borroughs – sammen med forfatteren skabe deres egne
utopier ud fra eksisterende tekster om utopier og aktuelle
avisoverskrifter. Målgruppen er 7.-10. klasse og gymnasier.
Poesiens Hus/udstillingsstedet meter/Blågårdens
Bibliotek/Støberiet (arrangementet foregår på
Støberiet)
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
poesienshus.dk/




⌂
🕔	 17.00 – 18.00

Kom og læs med Læseforeningen!

Ørestads Bibliotek vil danne ramme om en fælleslæsning
ind i fremtiden. Ørestad er måske det sted i byen, hvor
fremtiden er tættest på. Med litteraturen som tidsmaskine
tager vi sammen af sted til nye scenarier. Vi lander i nutiden igen ved 18-tiden!
Læseforeningen/Ørestad Bibliotek
Fri entré
laeseforeningen.dk



⌂
🕔	 17.00 – 18.00

Den2Radio: Jens Raahauge og Steen
Nepper Larsen

En samtale mellem Jens Raahauge og Steen Nepper
Larsen ud fra en definition af ordet MANIFEST som noget,
der binder hænderne.
Den2Radio/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
den2radio.dk



⌂
🕔	 17.00

De Unge og De Tunge: Georg Metz &
Anders Munthe Morgenstierne

De to journalister Georg Metz og Anders Morgenstierne vil
på Caféscenen i Den Sorte Diamant tage en snak om journalistikkens udvikling med udgangspunkt i Georg Metzs

2011

SCUM Manifest - dramatiseret
reading af Valerie Solanas tekst i
oversættelse af Ellen Boen

I1967 skrev Valerie Solanas ’SCUM Manifest’, hvor hun
gennem raseri, humor og satire tilintetgøre mandens rolle i
det penge-arbejde baserede samfund, som erstattes med
drømme om en utopi baseret på kærlighed og individualitet. Dele af teksten opføres på Hovedbiblioteket, for at
undersøge dens virken i det offentlige rum. Medvirkende
er Emma Sångren og Mette Klakstein Wiberg. Instrueret af
Petra Adlerberth-Wik. Teksten er oversat af Ellen Boen.
Macaca scenekunstkollektiv/Københavns
Hovedbibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket



⌂

🕔	 20.00

Dagbog fra Ungdomshuset

De to biblioteker Blågården og Nørrebro fejrer det nu
hedengangne Ungdomshuset på Jagtvej 69. Ungdomshuset blev et sted, hvor alle kunne lege, afprøve og eksperimentere. Et sted hvor både fejl, fiaskoer og succeser
blev hyldet. Alle var på scenen. Alle var publikum. DIY var
mantraet, slagordet, befrielsen og manifestet. Nørrebro
Bibliotek afholder en udstilling under Kbh Læser, samt en
aften med film og dagbogserindringer fra Ungdomshuset.
Blågården Bibliotek/Nørrebro Bibliotek
(arrangementet foregår på Nørrebro Bibliotek)
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/noerrebro



⌂

Tirsdag 27. februar
🕔	 9.00 – 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester
– ytringsfrihed
Se beskrivelse under 26/2

🕔	 9.00 – 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester
– vold
Se beskrivelse under 26/2

🕔	 9.00 – 14.00

Manifest! Skriveworkshop med Ursula
Andkjær Olsen
Se beskrivelse under 26/2
Poesiens Hus
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
poesienshus.dk/



⌂
🕔	 15.00 – 18.00

Manifest for et spinozistisk demokrati
Spinoza (1632-1677) var fortaler for demokratiet i en tid,
hvor enevælde var den herskende styreform. Spinozas
teser sammenfattes i et manifest, der danner ramme for
et symposium om hans tænkning, demokratiet, kroppen
og fornuften samt den senere politiske og eksistentielle
reception heraf. Med Lars Tønder, Jonathan Harmat, Jon
Auring Grimm og Mikkel Bolt.
Eksistensfilosofisk Akademi/Jødisk Informationscenter/Studenterhuset (arrangementet foregår på
Studenterhuset)
Fri entré




🕔	 17.00 – 19.00

MANIFEST - fra dada til surrealisme

Det var en hektisk tid, tiåret fra 1915 til 1925: Dada opstod
og afløstes af surrealismen, delvis med samme personkreds. Asger Schnack vil fortælle om centrale manifester fra
tiden og give prøver på den poesi, der udsprang af dem.
Storrs Antikvariat
Fri entré
www.storrsantikvariat.dk



⌂
🕔	 17.00 – 18.30

Tre gange mani – Møllegades Boghandel præsenterer Helena Thau, Silja
Henderson & Johanne Bille
Møllegades Boghandel præsenterer tre forfattere: Helena
Thau, Johanne Bille og Silja Henderson der alle udgiver
bøger i foråret. Det er forelskede rejsende, genresprængende katastrofetekster og ensomme kvindekroppe. De tre
forfattere inviterer os med ind i deres teksters mani.
Møllegades Boghandel
Fri entré
moellegadesboghandel.dk/



⌂

Der er ingen anmelder i DK, der ikke har en beskyttende, ligefrem konserverende, og derfor reaktionær, indstilling til litteratur.
Mikkel Thykier, Over for en ny virkelighed

🕔	 17.00 – 18.00

Når Sci-fi bliver samtid

Hvordan bedriver litteratur teknologisk udvikling? Er sci-fi i
virkeligheden skønlitterære varsler på hvad der venter os i
nær eller fjern fremtid? Hvorfor skriver Mark Zuckerberg et
manifest? Og hvilken teknologi tjener os bedst som digitale
borgere? ENIGMA museum går i dialog med tidligere vært
på Harddisken Anders Høegh Nissen og manifestforfatter Thomas Madsen Mygdal. En samtale der vil kredse om
sci-fi litteratur, techmanifester og drømmen om et nyt i
morgen.
ENIGMA Museum
Fri entré
enigma.dk



⌂
🕔	 17.00 – 18.00

Den2Radio: Egon Clausen og Ole
Münster

En samtale mellem Egon Clausen og Ole Münster om
folkebibliotekernes tilstand. Ole Münster driver bloggen
biblioteksvennen.dk om kritik af bibliotekerne, deres kulturpolitik og PR.
Den2Radio/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
den2radio.dk



⌂
🕔	 18.00 – 20.00

Et forsvar for hovedløse handlinger

Vi skal handle mere, købe, være aktive, proaktive, omstille
os, gå ind for noget. Efterhånden har den maniske handlen
fået karakter af gentagelsestvang. Vi handler for at handle
eller endda bare for at vise andre, at vi handler. Foredraget
vil kritisere tidens handletvang og aftegne et andet og
sandere handlebegreb ved at forsøge at forstå, hvilke typer
handling, der er brug for – og hvilke der tværtimod skader
os. Med Brian Benjamin Hansen og Henrik Jøker Bjerre.
Forlaget Mindspace/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
forlagetmindspace.dk



⌂
🕔	 19.30 - 21.00

Afrofuturisme set fra en populærkulturel vinkel

Afrofuturisme betegner en strømning i nyere afroamerikansk kunst og kultur og spænder over flere genrer og
medier, men er blevet til et internationalt fænomen. Den
kan manifestere sig i Sci-Fi bøger, tegneserier, film, musik,
kunst og mode, og temaerne kredser ofte om fremtidsforestillinger for afrikanske diasporaer, ikke-vestlige
mytologier, race og seksualitet. Husum Bibliotek sætter
på afrofuturismen, som den kommer til udtryk i populærkulturen. Med udgangspunkt i litterære science
fiction og afrofuturistiske manifester og afrofuturisme som
tema inviterer vi indenfor til en åben samtale med lektor i
musikvidenskab Erik Steinskog, der bl.a. forsker og underviser i afroamerikansk populærmusik og afrofuturisme.
Husum Bibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/husum



⌂
🕔	 19.30

Kate Tempest [i lytning] på Harbobar

Den unge britiske rapper og poet Kate Tempests debutroman 'De sten der byggede husene' udkommer på dansk.
Forlaget Korridor og Harbobar fejrer det med en fælles lytning af rap-albummet 'Everybody Down', der danner grundlag for romanen. Forlaget karrakteriserer romanen som et
manifest, der skildrer et ømt, rasende og hæsblæsende
portræt af en gruppe unge mennesker og den bydel de
elsker – London SE.
Korridor/Harbobar
Fri entré
www.korridor.nu



⌂

🕔	 20.00

🕔	 17.00 – 19.00

På Blågårdens bibliotek bliver der en aften med pladespiller, oplæsninger og sætninger, der begynder med "husker
du”. Klaus Lyngaard vil trække på mange års passion for
musikken, og vil give et indblik i litteraturen DIY-litteraturen
fra miljøet omkring Ungdomshuset i 80’erne.
Nørrebro Bibliotek/Blågårdens Bibliotek
(arrangementet foregår på Blågårdens Bibliotek)
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/blaagaardens

Salon Hysteria er et rum for next level samtaler, skabt af
redaktør og kritiker Nazila Kivi. Her bliver komplekse samfundsemner behandlet med god tid og grundighed. Sammen med Friktion, magasin for køn, krop og kultur, er de
værter for en aften med oplæsning og mere i Huset-KBH.
Kom og hør nogle hårdtslående indlæg fra magasinet, se
en lille udstilling, se Friktions spritnye tredje opsamling og
et par andre overraskelser. Følg med i eventet på facebook,
hvor der løbende bliver opdateret.
Salon Hysteria/Friktion/Huset KBH
Fri entré
friktionmagasin.dk

Musikken, litteraturen, kunsten i
Ungdomshuset. Klaus Lynggaard
fortæller.



⌂

Onsdag 28. februar
🕔	 9.00 – 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester
– ytringsfrihed
Se beskrivelse under 26/2

🕔	 9.00 – 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester
– vold
Se beskrivelse under 26/2

Salon Hysteria og Friktion: En aften i
manifestets tegn



⌂
🕔	 17.00 – 19.00

AKT1 Bankodrama i Arbejdermuseet
med Therese Glahn

Få en fuld plade med replikker og vind litterære præmier!
Therese Glahn er vært, når radiodramakollektivet AKT1
inviterer til ordbanko i Arbejdermuseet. AKT1 er ny dansk
og nordisk radiodramatik, som giver skrivende talenter
mulighed for at debutere som radiodramatikere. Teksterne
bliver lagt i hænderne på et hold scenekunstnere og
optaget med publikum, live i København. Under Kbh Læser
inviterer AKT1 til en anderledes festlig lytteoplevelse, hvor
hørespillene omdannes til en omgang bankodrama.
AKT1/Arbejdermuseet
Entré 30 kr
akt1.dk



Manifest! Skriveworkshop med Ursula ⌂
Andkjær Olsen
🕔	 17.00 – 18.00
Se beskrivelse under 26/2
🕔	 9.00 – 14.00

🕔	 9.00 – 13.00

Skab din egen utopi – skriveworkshop
med Tomas Lagermand Lundme
Se beskrivelse under 26/2

🕔	 9.30 – 16.00

En generation af stærke læsere:
Konference om børns læselyst og
læsekultur

Børns læsning er under forandring. Tænketanken Fremtidens Biblioteker sætter fokus på udfordringer,
udviklingsmuligheder og samarbejdspotentialer mellem
folkebibliotek, folkeskole og hjem i en tid, hvor børn
(og voksne) bliver mere og mere digitale. Blandt oplægsholderne er undervisningsminister Merete Riisager, Lars
Geer Hammershøj fra Aarhus Universitet, DPU og Anna
Sophia Hermansen, kulturredaktør ved Berlingske.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker/P.H. Caféen
850 kr, eksklusive moms
db.dk/webform/en-generation-af-stærke-læsere



⌂
🕔	 16.00

Luis Buñuel, surrealismen og de
surrealistiske manifester

Det borgerlige blik var kastreret i øjnene, så den surrealistiske ragekniv måtte tages i brug. Surrealismen satte
sit sorte spejl op for samfundet og ville med kunsten,
digtningen og opstand omstyrte og overskride samfundets
stivnede konventioner. Kasper Opstrup introducerer til
Luis Buñuel, surrealismen og de surrealistiske manifester.
Efterfølgende er der visning af filmen ’Den andalusiske
hund’ og ’Guldalderen’ med introduktion af Christian Braad
Thomsen.
Cinemateket
Fri entré til arrangementets første del med Kasper
Opstrup er gratis, næste del til almindelig entrepris
(80-50 kr).
cinemateket.dk




Den2Radio: Georg Metz og Claus
Bryld

Historien kan opvise mange manifester og doktriner. Georg
Metz vil i en samtale med professor Claus Bryld forsøge at
belyse historien i sig selv som det manifest, politikere er
tilbøjelige til at formulere og udnytte. Manifesterne kan let
komme i indbyrdes konflikt, og den politiske værdikamp
drejer sig om at kunne definere det herskende manifest.
Den2Radio/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
den2radio.dk



⌂
🕔	 17.00

Synspunkt, hvor er du?

Samtale med forfatter Lars Frost om holdninger eller manglen på samme, med udgangspunkt i hans essay skrevet
i anledning af KBH Læsers tema om manifester i ATLAS
Magasin. Hvad nu hvis kunst uden holdninger er meget
bedre for kunsten, end når forfattere går rundt og mener
alt muligt?
ATLAS/Politikens Boghal
Fri entré
politikensforlag.dk/politikens-boghal, atlasmag.dk



⌂
🕔	 17.30 – 19.00

Kbh Redigerer – med Lene Wissing og
Jakob Sandvad

En forlagsredaktør folder sit manifest ud. Få et sjældent
indblik i en redaktørs arbejde, når nogle af landets bedste
forlagsredaktører prima vista-læser og liveredigerer en
skønlitterær tekst foran et publikum. Denne eftermiddag er
det Lene Wissing fra L&R og Jakob Sandvad fra Gladiator, der får en tekst i hænderne, de aldrig før har set. Kom
og bliv klogere på, hvordan man redigerer skønlitterære
tekster. Arrangementet foregår på scenen i stueetagen.
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket



⌂

⌂

Som Marx var klar over, kan kapitalisme ikke defineres som den sande accelerations agent
Nick Srniceck og Alex Williams, #Accelerate: Manifesto for an Accelerationist Politics

2013

🕔	 17.30

En aften hos Harry’s Place – pølser og
poesi

Forlaget Blændværk udgav i 2017 kunstbogen 2200
FORTÆLLINGER. Bogen er et litterært kærlighedsmanifest,
der hylder alle de steder og mennesker, som har formet
Nørrebro og gør bydelen til noget helt særligt. Vi inviterer
vores læsere ind i bogens univers og byder dem indenfor
til en aften hos Harry’s Place, som er et af stederne, der
portrætteres. Her kan man mæske sig i grillmad og lytte til
et udvalg af teksterne fra 2200 FORTÆLLINGER.
Forlaget Blændværk/Harry's Place
Fri entré
blaendvaerk.dk



⌂
🕔	 19.00

der blandt andet er et opgør med ordet luder. Det vil være
interessant for dig, der læser Foucault, og dig der først lige
har opdaget #freethenipple. Arrangementet er inkl. 30 min.
twerkundervisning med Louise Kjølsen for alle aldre, størrelser, farver, køn og former.
Vesterbro Bibliotek og Kulturhus
Entré 30 kr
twerkqueenlouise.dk



⌂

Torsdag 1. marts
🕔	 9.00 – 12.00

Brug din stemme! Lyriske manifester

Jorden er fuldkommen levende og
dækket af papiller

Det, der gror ud af jorden manifesterer sig på Litteraturhuset til udgivelsen af Jane Bennetts bog "Vegetabilt
liv og ontoSympati". Vi taler om, hvordan vi kan lære af
vegetabilsk handle- og tiltrækningskraft. Til arrangementet
vil der være oplæsning fra forfatterne Amalie Smith og Lise
Haurum, oplæg fra professor i politisk teori og sociologi
Lars Tønder og gartner og stifter af Tagfarmen ØsterGRO
Livia Urban Swart Haaland.
Litteraturhuset
Entré 40 kr
facebook.com/litteraturhusetkbh/



⌂
🕔	 19.00 – 21.00

Filosofien som manifest

Hvad sker der, når filosofien læses som manifest – når et
filosofisk værk manifesterer sig som en programerklæring
og opstilles i punktform? Vi har genlæst Hegel, Kierkegaard og Nietzsche og undersøgt deres potentiale som
manifester. Med Anne-Sophie Sørup Nielsen, Mia Skjold
Tvede Henriksen, Frederik-Emil Friis Jakobsen.
FSK (Filosofisk Studenterkollokvium)/Københavns
Hovedbibliotek
Fri entré
facebook.com/fsk.kua/



⌂
🕔	 19.00

XENOFEMINISM in Copenhagen

Ark Books, Eksistensfilosofisk Akademi and passive/aggressive bring the Xenofeminist manifesto to Copenhagen with the release of its Danish translation and guests
manifesto co-author, Diann Bauer, and philosopher, Martin
Hauberg-Lund.
Ark Books/Eksistensfilosofisk Akademi/passive/
aggressive/Sorte Firkant (arrangementet foregår
på Sorte Firkant)
Fri entré
arkbooks.dk, passiveaggressive.dk,
laboriacuboniks.net

To rapcoaches fra RAPOLITICS arbejder med at styrke
unges udtryksmuligheder via rap som udtryksform. I dette
forløb er omdrejningspunktet manifestet som udtryksform
og kulturen som baggrund for refleksion over identitet og
meningsfulde, personlige ytringer.
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
rapolitics.org



⌂
🕔	 9.00 – 14.00

Andkjær Olsen

Se beskrivelse under 26/2

🕔	 9.00 – 13.00

Skab din egen utopi – skriveworkshop
med Tomas Lagermand Lundme
Se beskrivelse under 26/2

🕔	 14.00 - 16.00

En manifestation af digternes
mangfoldighed.

En eftermiddag hos AOF Brøndby med de to Brøndby
Strandborgere Ditte Jeier og Tue Omø. Begge forfattere
er kendte ansigter i nærområdet, og så kan de det med at
sætte ordene sammen på en helt speciel måde. Ditte er til
poesi, hvor Tue mere skriver prosa og krimier. Efterfølgende er der debat, og AOF og Café 13 byder på kaffe og kage.
AOF Brøndby/Cafe 13
Fri entré, men tilmelding nødvendig
brondby.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/
Debat+og+dialog/4301942/



⌂

Københavnske manifester

Oplev Mikkel Bolt, Christian Graugaard og Mette Moestrup
til en aften i de københavnske manifesters tegn på Johan
Borups Højskole, hvor vi går på opdagelse i nogle af de
mest radikale og visionære manifester, der er skrevet i den
danske hovedstad (en guide kan findes i programavisen
som 'litterært kort'). Nuværende elever fra Johan Borups
Højskole vil desuden fremføre deres egne manifester.
Danmarks Biblioteksforening/Johan Borups Højskole
Fri entré
borups.dk



⌂
🕔	 19.00 – 21.00

Ludermanifestet, Louise Kjølsen. Foto: Ekaterina Krarup Andersen

🕔	 19.00 – 21.30

Ludermanifestet – og twerk

Røvryst og feminisme anno right now - The Twerk Queen
Show. Foredrag og twerk med Louise Kjølsen, der sammen
med Ekatarina Krarup Andersen og Nikita Klæstrup har
skrevet bogen 'Ludermanifestet' – et feministisk manifest,

2015

Hvilket manifest mangler folkekirken
i dag?

Hvilket manifest mangler folkekirken i dag? Er en revolution nødvendig eller er det i virkeligheden de tidligere tiders manifester vi skal holde fast i, for at sikre folkekirkens
overlevelse? De spørgsmål vil blive diskuteret af cand.phil.
i religion Anders Laugesen og sognepræst og fremtidsforsker Birgitte Kragh Engholm. Spørgsmålene vil også blive
stillet jer i salen, da det måske lige præcis er sådan en
revolution, der er brug for: Én, hvor alle kan blive hørt.
Forlaget Eksistensen
Fri entré
eksistensen.dk/



⌂
🕔	 17.00 – 19.00

MANIFEST - Georges Perec & OuLiPo

Medlemmerne af den franske litteraturbevægelse OuLiPo
(værksted for potentiel litteratur) arbejdede med at opstille
regler for skrivningen, eller - kunne man sige - ud fra et
manifest. Christian Yde Frostholm og Martin Larsen vil
fortælle om gruppen og dens indflydelse på egne værker.
Storrs Antikvariat
Fri entré
storrsantikvariat.dk



⌂
Manifest! Skriveworkshop med Ursula 🕔	 17.00 – 18.00




⌂

🕔	 16.30 – 18.00

Højt under månen. Midt i mørket. Vi kommer fra alle hjørner, og vi samles i en midte. Vi gør vores ting i fælleskab.
Mette Moestrup, Patriarkatet i litteraturen. Et manifest, en drøm

Den Røde Sofa - Russisk litteratur og
revolution med Mette Dalsgaard og
Klaus Rothstein

Den Røde Sofa afholder en litteratursalon om den russiske
revolution med Klaus Rothstein og Mette Dalsgaard, som
er forfatter og ekspert i russisk litteratur. Dalsgaard har
skrevet artikler til Den Store Danske Encyklopædi og er
desuden forfatter til en russisk litteraturhistorie i tre bind.
Rothstein er kritiker, kommentator og journalist ved
Weekendavisen, redaktør og studievært på DR P1 og
forfatter til en række essaysamlinger og debatbøger om
litteratur, kultur og politik.
Dansk Forfatterforening/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
danskforfatterforening.dk/den-roede-sofa/



⌂
🕔	 17.15

Silent reading party

Vi indbyder til MANIsk læseFEST. Nyd en eller flere gode
bøger og en drink til den ultimative læsefest. Medbring
ørepropper og egen bog, eller lån en blandt de udvalgte
titler, vi har fundet til lejligheden – bøger der kan læses
på 2 timer. Du kan købe drinks og andre drikkevarer i Café
Oasen.
Kulturstationen Vanløse
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/vanloese



⌂
🕔	 17.30 – 19.00

Kbh Redigerer – med Janne Breinholt
Bak og Simon Pasternak

En forlagsredaktør folder sit manifest ud. Få et sjældent
indblik i en redaktørs arbejde, når nogle af landets bedste
forlagsredaktører prima vista-læser og liveredigerer en skønlitterær tekst foran et publikum. Denne eftermiddag er det
Janne Breinholt Bak og Simon Pasternak fra Gyldendal, der
får en tekst i hænderne, de aldrig før har set. Kom med ind i
maskinrummet, sæt dig til rette og se, hvordan to af landets
bedste redaktører griber det første møde med en tekst an.
Bøger og Kuriosa
Fri entré



🕔	 17.30 – 20.00

MANIFESTATION! – BMS X Møllegades Boghandel.

Skriftkollektivet Blod Måne Søndag (BMS) besøger boghandlen, temaet er den kollektive stemmes manifestation.
Intentionen er en åben samtale om, hvordan man kan



⌂
🕔	 18.00 – 21.30

Flanørens Europa

Hvad er flanørens visioner for Europa? Mød Fabian Saul
(DE), chefredaktør på Flaneur Magazine, og kunstner
Mette Kit Jensen i en samtale om, hvad en slentretur ned
ad Europas gader kan lære os om moderne identitet. Moderator: Elisabeth Skou Pedersen.
Goethe Institut Dänemark/Gonzo
Fri entré
flaneur-magazine.com/



⌂
🕔	 18.00- 19.00

Nazila Kivi & Stephanie Caruana

En samtale mellem de to forfattere og kritikere om køn,
politik og nation med udgangspunkter i manifester, der til
sammen spænder fra 1972 til nu; bl.a. Mona Kareems manifest, ’Manifesto against the Woman’ og Johnnie Tillmon
’Welfare is a Women's Issue’ (begge oversat af Nazila).
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket



⌂
🕔	 19.00 – 20.30

Manifeste læsesteder

Forfatteren Martin Glaz Serup vil læse op af et litteraturmanifest, han selv skrev for cirka 10 år siden. Manifestet
var inspireret af den italienske futurist F. T. Marinettis første
manifest, men det var der selvfølgelig ikke en kæft, der
fandt ud af. Dét manifest læser vi også. Og taler lidt om,
hvad et manifest rent faktisk er, rent litteraturhistorisk. Det
hele griber ind i hinanden, stemmerne og stederne, poesien
og prosaen. Kom og vær med.
Valby Bibliotek
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/valby



⌂
🕔	 19.00

Litt med lyd: Victor Boy Lindholm,
Peter Adolphsen & Christina
Hesselholdt

Hvad sker der, når det skrevne ord manifesterer sig i en
oplæsning, der manifesterer sig i et lydlandskab designet
særligt til litteraturen? Og hvordan manifesterer den litteraturoplevelse sig i lytteren? Kom på Medicinsk Museion
blandt fostre i sprit og hør oplæsninger fra Victor Boy
Lindholm, Peter Adolphsen og Christina Hesselholdt, som
læser tekster fra Lapidar op i samspil med lyddesign. Vi
stiller livets store spørgsmål: Hvem er Gud? Og hvad er et
menneske?
Lapidar/Medicinsk Museion
Entré 40 kr
lapidar.dk



⌂
🕔	 19.00 – 21.00

København læser syrisk litteratur

Dette arrangement er i sig selv en manifestation af syrisk
litteraturs tilstedeværelse i Danmark. Samtidig syrisk litteratur kan ses som en del af den arabiske litteratur, men
særligt for den syriske lige nu er at den er præget af krig,
flugt og diaspora. Arrangementet vil præsentere læsninger
af følgende forfattere og oversættere: Odai Al Zoubi, Amani
Lazar, June Dahy (Samar Yazbek), Naja Brønsson (Hanadi
Zarqa) og Jan Pêt Khorto.
Det Syriske Kulturinstitut i Danmark/Københavns
Hovedbibliotek
Fri entré
syriskkulturinstitut.dk



⌂

🕔	 19.30

🕔	 16.30

§1. Landet herskes ene og alene for nu og i al fremtid
af Dominique. Alle love stadfæstes og håndhæves af
Dominique. Før var hun i æske. Nu har hun fået ryg. I Monia
Sanders værk Dominique er alting helt simpelt og über
komplekst. Det er en roman der kæmper med sin egen
selvforståelse – til tider eksistentialistisk, til tider klinisk,
ofte nonchalant. Kom til oplæsning, performance og reception i Monias lejlighed (Dominique bor her også).
Korridor/"Forfatterens lejlighed",
Mjøsensgade 4, 3. tv, 2300 København S
Entré 20 kr, inkl. et glas vin
www.korridor.nu

Forlaget Arabesk inviterer til samtale i Litteraturhuset: Skal
litteraturen være politisk korrekt og ordentlig? Skal den
fremme det gode i samfundet? Og er det også en del af
forfattergerningen at mene alt muligt i aviskronikker og på
sociale medier? Robert Zola Christensen, Mikael Josephsen og Maja Lucas giver deres bud på forfatterrollen i dag.
Forlaget Arabesk/Litteraturhuset
Fri entré
forlagetarabesk.dk

Dominique får en ryg – en bog, en
oplæsning, en performance



⌂

Fredag 2. marts
🕔	 8.30 – 10.00

Mani morgenfest på Herlev Bibliotek

Vi erstatter mani med morgen og holder morgenfest med
forfatter Tine Høeg. Det foregår i kælderen under Herlev
Bibliotek, som i dagens anledning er forklædt som natklub
med discokugle, dunkel belysning og dansevenlige beats.
DJ’en spiller morgenmusik, der kan få gang i ben og tanker,
Tine Høeg læser op, og litteraturformidler Nanna
Damsgaard-Larsen præsenterer forskellige fester, der er
blevet holdt i litteraturhistorien. I baren serveres farverige
drinks (uden alkohol), kaffe og morgenbrød.
Herlev Bibliotek
Fri entré
herlevbibliotek.dk

Hvad er forfatterens rolle i
samfundet?



⌂
🕔	 18.30 – 22.30

Blod og blæk ved Dansk Horror Selskab

En aften mættet med blod og blæk. Horror er rig på
manifestationer i alle afskygninger. Monstre, der toner frem
af virkeligheden. Fortiden, der antager grusomme former.
Virkeligheden, der viser sig at være slået skæv. Velkommen
til fire timers rædsel. Klokken 18.30 slås dørene op i Arkonagade, og fra klokken 19.30 er der oplæsning af mørke
fortællinger. Med Amdi Silvestri, Anne-Marie Vedsø Olesen,
Helene Hindberg, Carina Evytt, Michael Kamp
Dansk Horror Selskab/Wicked Workshop
Fri entré
danskhorrorselskab.dk/



⌂

MANIFESTSANG
jeg bestemmer at vi er et vi
jeg kan være et lige så godt eksempel på menneskeheden
som alle mulige andre



⌂
🕔	 9.00 – 14.00

vi kan være et lige så godt eksempel på menneskeheden
som alle mulige andre
bortset fra at det ikke er rigtigt

Manifest! Skriveworkshop med Ursula
Andkjær Olsen

men det er ligesom at være til yoga
der er alt hvad man gør godt
kunstarter er løgn
der findes ikke kunstarter
der findes kun det vi gør
i konkrete situationer
med vores kroppe

Se beskrivelse under 26/2

🕔	 10.00 – 11.30 & 12.30 – 14.00

Performance: MANIFESTSANG!

Kan du forestille dig en kunstner uden en krop?
alt hvad vi gør er godt

Et højenergisk show i krydsfeltet mellem koncert, digtoplæsning, performance og billedkunst, hvor manifestet som
udtryk udsættes for en legende, dramatisk og højst overraskende behandling. Efter performancen er der mulighed
for dialog med kunstnerne.
Københavns Hovedbibliotek
Fri entré, men tilmelding nødvendig på
hbtilmelding@kff.kk.dk
bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

jeg er en tolvtalspige
vi er en tolvtalspige
jeg eller vi siger at det er absolut positivt ment
ikke de
det slutter med at vi ekskluderer os alle sammen
vi er også totale ud over at være tolvtalspiger
vi har læst det hele men vi er ikke færdige endnu



⌂
🕔	 16.00 – 20.00

vi er ude i et opgør med senkapitalismens ikke-krop
vi er duksen som aldrig går hjem :) :) :) :) :) :)

Manifestsangerne er: Mads Egetoft, Sternberg,
Thomas Krogsbøl, Ragnhild May, Veronica Rigét
& Christian Schmidt-Rasmussen

Sandalserien: De oversete stemmers
manifest

Forlaget Gladiators Sandalserie er på sin vis et manifest
dedikeret til at bringe de oversete stemmer og fortællinger
ind i læserens synsfelt. Arrangementet vil bestå af to
samtaler, mellem Hans Otto Jørgensen og Iben Mondrup
om grønlandsk litteraturhistorie, og om oversete stemmer
i dansk litteraturhistorie mellem Jeppe Brixvold, Asger
Schnack og Mai Misfeldt. Imellem samtalerne vil der være
oplæsninger af forlagets nulevende forfattere, heriblandt
Jacob Skyggebjerg og Johanne Bille.
Forlaget Gladiator/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
forlagetgladiator.dk



⌂

Iben Mondrup
Foto: Isak Hoffmeyer

manifestere den kollektive stemme, hvordan man skaber
et inklusivt ritual, og hvorfor tekstfællesskaber er vigtige
netop nu.
Møllegades Boghandel
Fri entré
moellegadesboghandel.dk

🕔	 19.00

SALON 6

Årets Litteratursalon under KBH LÆSER lægger med titlen
SALON 6 op til en aften fyldt med litterære orgasmer. Læn
dig tilbage med et glas god vin, mens aftenens håndplukkede udvalg af forfattere, Joan Rang Christensen, Niels
Henning Falk Jensby, Tomas Lagermand Lundme, Michael
Søndergaard, Lotte Arnsbjerg, læser op fra egne værker,
og lad dig forføre ind i en verden af åndenød og sved på
overlæben mens vi i fællesskab udvikler Litteratursalons
eget g-punkts-manifest. Sko efterlades uden for døren.
Strømper må godt beholdes på.
Litteratursalon/Ubuntu-huset
Entré 50 kr, billetto.dk




Hvis naturen er uretfærdig, så ændr naturen!
Laboria Cuboniks, Xenofeminisme manifest

2015b

🕔	 14.00

I anledning af KBH Læser præsenterer Bryggekælderen en
særkoncert med SPERMOPHOGIA baseret på tekstsamlingen ”Jeg er en stiv pik i tiden (dont kiss me)” inspireret af bl.a. forfatteren og fotografen Claude Cahun.
Teksterne afsøger relationer og hierakier i bred forstand:
Dyr/menneske, natur/kultur, vanvid/normalitet, kvinde/
mand, krop/tanke, objekt/subjekt. Koncertprogrammet
består af 60 minutters sammenhængende musiklitterært værk med inspiration fra avantgarde, jazz, blues og
elektronisk musik. SPERMOPHOGIAs dadaistiske antifest
’Regressioner’ kan købes signeret, nummereret og i
begrænset oplag.
SPERMOPHOGIA/Bryggekælderen
Donation
bryggekaelderen.com/

Sæt dig sammen med en voksen, eller lad dit indre barn
slippe løs, når de to forfattere bag børnebøgerne ’Halfdan
Fumpeltast - Og hans fantastiske tjørnerim’ og ’Kiwi og
Kiks’ læser højt fra deres sjove og skæve tekstunivers. Forfatterne vil forsøge at skabe et rum, hvor forældre kan tale
med deres børn om store og små spørgsmål. De udforsker
på legende vis nye måder at skrive kreativ og inspirerende
børnelitteratur på.
Byens Forlag/Byens Bogcafé
Fri entré
byensforlag.dk

SPERMOPHOGIA



⌂
🕔	 20.00 – 00.00

Befrielsen af Elleore

I Roskilde fjord ligger mikronationen Elleore. Indtil for ti
år siden var den et monarki, men i 2008 blev den befriet
af elleoregruppen, og demokrati blev indført. Aktionen,
dokumentationen, forfatningen og deres manifest bliver i
anledning af deres 10 års jubilæum udgivet og fejret med
oplæsning, fest og musik på Din Nye Ven.
Din Nye Ven
Fri entré
dinnyeven.dk



⌂

Lørdag 3. marts
🕔	 11.00 – 15.00

Et børnemanifest/en børne-mani-fest

Kom og vær med når vi pynter op til børne-mani-fest på
Vesterbro Bibliotek. I samarbejde med billedkunstner Lone
Bank leger vi med bogstaver, billeder, udsagn og udtryk,
som trykkes og males på bannere og vimpler. Vi skal
arbejde med skabeloner, maling og overheadprojektors. Hele molevitten installeres i et samlet
kunstværk, et børnemanifest.
Vesterbro Bibliotek og Kulturhus
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/vesterbro



⌂
🕔	 14.00 – 15.30

Naturens manifester og andre videnskabelige eftertanker

På Assistens kirkegård ligger mange videnskabsfolk
begravet, som har tænkt over naturen og menneskelivet.
Følg med på en vandring gennem de sidste 300 års
naturvidenskabshistorie med Kulturgeograf Christoffer
Jørgensen, og hør de spændende fortællinger om naturens
mysterier. En af de personer, der forsøgte at se verden
som ét hele var H.C. Ørsted. Ørsted fornægtede hverken
tro eller gud – men udtalte dog, at ”Menneskehedens åndsprodukter endog deres tro er at regne for naturprodukter”.
Kulturcentret ASSISTENS
Entré 50 kr
assistens.dk



⌂
🕔	 14.00 – 15.00

Forfattersamtale om Caspar Erics
portrætter

Omgivet af Thorvaldsens tavse skulpturelle portrætter
diskuterer digteren Caspar Eric og litteraten Elisabeth
Skou Pedersen, hvem der har retten til at manifestere sig
og komme til orde i samtidens kunst og litteratur. Hvordan
giver vi stemme til dem, der ikke selv råber højest, men
hvis fortælling, vi har brug for at høre på? Temaet perspektiveres gennem en samtale om kunst, litteratur og Caspar
Erics egne digte.
Thorvaldsens Museum
Entré 70 kr (normal entrépris), gratis for unge under 18 år
thorvaldsensmuseum.dk



⌂

2017

Manifest for finurlig børnelitteratur



⌂
🕔	 18.00 – 20.00

Mikrofest med de små forlag

Kom og mikro-mani-fest til udgivelsen af antologien
Mikrofest med 24 manifester fra Danmarks bedste små forlag. Vi fejrer udgivelsen af antologien Mikrofest, en samling
af smukke, skøre, provokerende og passionerede manifester fra nogle af landets små kvalitetsforlag. De tre forlæggere Asger Schnack (Asger Schnacks forlag), Shekufe
Tadayoni Heiberg (Forlaget Uro) og Lars-Emil Woetmann
(Kronstork) præsenterer deres viltre manifester.
Mikrofest/Arkiv for Detaljer/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
arkivfordetaljer.dk



⌂
🕔	 19.00 – 21.00

Manisk Bogfest

Baren er åben til en aften bag kulisserne i forfatternes
verden, når bogbloggen Mellem Linjerne afholder bogbloggerarrangement. Forfatternemed Troels M. Palshof
Katja Berger, David Rousing, m.fl. vil fortælle om skriveprocesser, poetry slam og om, hvordan man som forfatter håndterer de røde streger, man får igen, når man har
afleveret sit manuskript til forlaget.
Mellem Linjerne/Københavns Hovedbibliotek
Fri entré
mellem-linjerne.dk/



⌂

Søndag 4. marts
🕔	 13.00 – 15.00

Mødet mellem den jødiske og
islamiske filosofi – pejlemærker og
spørgsmål om religion, forholdet til
Gud, Aristoteles, fri vilje og predetermination

Et eftermiddagsseminar om mødet mellem den jødiske
og islamiske filosofi, arrangeret af Terrapolis og Jødisk
Informationscenter i samarbejde med NASIM. Seminaret
vil byde på oplæg og diskussion af Joshua Sabih, Saer
el-Jaichi og Safet Bektovic modereret af Jakob SkovgaardPetersen.
Terrapolis/Jødisk Informations Center/NASIM/
Københavns Hovedbibliotek (arrangementet
afholdes på Københavns Hovedbibliotek)
Fri entré
joediskinfo.dk, nasim.dk




⌂
🕔	 14.00 – 17.00

LGBT-manifester

LGBT Biblioteket præsenterer en håndfuld manifester om
seksualitet, kønsidentitet og mindretalsrettigheder:
Bøssemanifest for den amerikanske homobevægelse,
Seksualpolitisk Manifest fra Thildernes kvindelejr og
Erklæringen om Seksuelle Rettigheder fra Verdensorganisationen for Seksuel Sundhed og Yogyakarta
Principperne med internationale retsprincipper imod
krænkelse af menneskerettigheder. Troels Kjær vil også
præsentere sin nye roman 'Jenka fra Jammerbugten'.
LGBT Biblioteket
Fri entré
lgbt.dk/viden-og-materialer/bibliotek/



⌂

Madlavningsevner er ikke forudinstalleret i vaginaen
Chimamanda Ngozi Adichie, Brev til nybagte forælder

🕔	 14.00

Ungdomslitteraturens manifest

Kom forbi til en oplæsning og snak med forfatter Sofie
Riis Endahl. Hun debuterede i år med ungdomsromanen
'Sindstequila,' der er en autentisk og levende beskrivelse af
ungdommen anno 2018. Bogen er et manifest for ungdomslitteratur og mod trangen til at skulle ligne alle andre.
Bogen handler ikke kun om den første kærlighed, men om
hvad det koster at stå ved sig selv, og vigtigheden ved at
have venner, man kan stole på Mød en karismatisk, ung
forfatter med klare mål og meninger.
Byens Forlag/Byens Bogcafé
Fri entré
byensforlag.dk



⌂
🕔	 16.00 – 17.30

Poetry slam mani/fest

Poetry slam med mani og fest og manifest, ikke mindst.
Gratis show i Skuespilhuset med en perlerække af poetry
slammere, mildt sagt: DM-vinder Sara Hauge optræder
med tekster, der handler om alt (næsten) hvad angår mani
og manien, mens slam-stjernefrøet Sara Rahmeh håndterer fest og festen, og dobbelt DM-vinder Lasse Nyholm
Jensen er et omvandrende manifest: Han skriver nemlig
kun, når han har noget vigtigt på hjerte. Aftenens vært er
DM-vinder Peter Dyreborg.
Poetry Slam KBH/Skuespilhuset
Fri entré
PoetrySlamKBH.dk



⌂
🕔	 17.00

Koncert og lyrik

De to biblioteker Blågården og Nørrebro har lånt Spillestedet Stengade til en koncert med musik og lyrik.
Optrædender af Bo Hr. Hansen og Nils Lassen fra 80’er
bandet Cinema Noir, samt Michael Valeur og Jesper
Siberg.
Blågårdens Bibliotek/Nørrebro Bibliotek/
Spillestedet Stengade
Fri entré
bibliotek.kk.dk/bibliotek/blaagaardens



⌂
🕔	 19.00 – 22.00

Afslutnings-Manifest i kælderen!

Kbh Læser lukker festivalen med stil, øl og arrangørernes
egne manifester i Bryggekælderen. Efter 10 dage med
festival i hele København giver vi denne aften plads til alle
kræfterne bag festivalen; de forskellige arrangører, der hver
på sin måde kæmper for litteraturen og giver den plads,
vil læse deres egne manifester op denne aften. Alle er
velkomne og der er gratis entré og øl mm., så længe lager
haves.
Kbh Læser/Bryggekælderen
Fri entré
kbhlaeser.dk



⌂
🕔	 19.00

Houellebecq, Underkastelse og
manifester

Den 4. marts afholder vi på Betty Nansen Teatret en åben
prøve på forestillingen UNDERKASTELSE efter Houellebecqs roman af samme navn. Bliv til en aftertalk om
Houellebecq, Underkastelse og manifester med spændende personligheder, vi endnu ikke kan afsløre.
Betty Nansen Teatret
Tilmeld dig på www.bettynansen.dk




Houellebecq, foto: P. Matsas

🕔	 20.00- 21.00

Manifestet
er i billedet

Fryd Frydendahl er dette års for- og bagside fotograf. I
nedenstående forklarer hun, hvorledes hendes forestilling
om manifestet flyder sammen med det konkrete arbejde:
”Intentionerne med arbejdet: Min intention er at åbne for
nye lag i andre menneskers forståelse af verden rundt om
dem, i menneskene rundt om dem. Ikke fornufts lag, men
følelses lag. Ikke én historie er fortalt ens, selvom udgangspunktet kan være det samme. Ikke én lugt, én følelse, ikke
et syn, er det samme for det enkelte menneske.
Noget at det første jeg lærte i begyndelsen af min praksis
var, at den samme historie kan fortælles på mange måder,
det vigtigste værktøj i dit arbejde er dig selv, du vil altid
være udgangspunktet. På godt og ondt - men du skal
bruge det, for det er igennem det værktøj, at de stærkeste
historier bliver fortalt. Mit manifest står ikke med ord, men
manifesteres konkret igennem mit arbejde, min metode og
i billedet”.
Dette års billeder indgår i hendes fotoserie Nephews. En
moderne tragedie om søsterens død i barselssengen og
hendes to efterladte børn.
”I mit største arbejde, ‘Nephews’ prøver jeg at bruge mit
stærkeste værktøj, sorgen. Sorgen over at have mistet
en mor og en søster; sorgen, der blev til vrede og så til en
kærlighed, jeg nogle gange slet ikke kan rumme. Sorgen,
der i arbejdet formidler alle mine følelser og holdninger
til verden rundt om mig, igennem to menneske-portaler,
som er mine nevøer. Intentionen med arbejdet er at bruge
vores oplevelse til at åbne en samtale om, at det, der er det
allerværste, også kan være en gave. Vigtigheden i at forstå
og respektere at ikke to menneskers virkelighed er den
samme”.

Om festivalen:
Kbh Læsers bestyrelse
Sanne Caft (formand), vicechef, Københavns Hovedbibliotek
Stinne Hjortlund Kristoffersen, pressekoordinator, Rosinante & Co
Kåre Vedding Poulsen, redaktionsleder, DR Kultur
Rikke Viemose, journalist og ejer af Thiemers Magasin
Lise Bach Hansen, kulturproducent/ ansvarlig for International
Forfatterscene, Det Kongelige Bibliotek
Niels Offenberg, festivalleder Kbh Læser og
litteraturformidler, Københavns Hovedbibliotek
Sekretariat, redaktion mm.:
Niels Offenberg, Jon Auring Grimm, Ditte Marie Nesdam-Madsen,
Siri Rønne Christiansen, Maja Kronhøj Philip, Sofie Ozanne, Dennis
Jacob Rosenfeld, Louise Sommer Hendriksen, Henriette Mathilde
Bachmann, Dorthe Hammerich Rasmussen, Asger Andersen &
Ole Lindholm.
Kontakt:
Kbh Læser
Kultur og Fritidsforvaltningen
Københavns Biblioteker
Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K
Mail: niels.offenberg@kff.kk.dk
www.kbhlaeser.dk
Layout og grafik:
moonbird.dk
Københavns Biblioteker

Se mere info på: kbhlaeser.dk
Følg os på:
  facebook.com/kbhlaeser

Marronage er modstand mod et system, der bestemmer, hvem der er frie, og hvem der ikke er
Marronage, Om Marronage
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oversigt

over venues og arrangører

AKT1
Arrangementerne foregår hos SerapionsOrdenen & Arbejdermuseet
AOF Brøndby
Arrangementerne foregår i Café 13
Arbejdermuseet
Rømersgade 22, 1362 København K
Ark Books
Arrangementerne foregår i Sorte Firkant
ATLAS Magasin
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek & Politikens Boghal
Betty Nansen Teatret
Frederikberg Allé 57, 1820 Frb C
Blændværk
Arrangementerne foregår hos Harry’s Place
Blågårdens Bibliotek
Arrangementerne foregår på Nørrebro Bibliotek, Spillestedet Stengade & Blågårdens
Bibliotek
Blågårds Plads 5, 2200 København N
Bryggekælderen
Njalsgade 15, kld., 2200 København N
Byens Bogcafé
Istedgade 102, 1650 København V
Byens Forlag
Arrangementerne foregår i Byens Bogcafé
Bøger og Kuriosa – Kaffebaren
på Østerbro
Øster Farimagsgade 73, kld, 2100 København Ø
Café 13
Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand
Christianshavns Bibliotek
Dronningensgade 53, 1420 København K
Cinemateket
Gothersgade 55, 1123 København K
Danmarks Biblioteksforening
Arrangementerne foregår på Johan Borups
Højskole
Dansk Forfatterforening
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek
Dansk Horror Selskab
Arrangementerne foregår i Wicked
Workshop

Det københavnske forlag Cris og
Guldmann
Arrangementerne foregår i Mads Nørgaard
Copenhagen

Korridor
Arrangementerne foregår i Harbobar og
'Forfatterens lejlighed'
Blågårdsgade 2D, 2200 København N

Poesiens Hus
Arrangementerne foregår i Vanløse
Bibliotek, Støberiet og Poesiens Hus
Oslo Plads 1, 2100 København Ø

Det Syriske Kulturinstitut i
Danmark
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

KRÆ syndikatet
Halmtorvet 11B, 1700 København V

Poetry Slam KBH
Arrangementerne foregår i Skuespilhuset

Kulturcentret ASSISTENS
Kapelvej 4, 2200 Kbh N

Politikens Boghal
Rådhuspladsen 37, 1550 København V

Kulturstationen Vanløse
Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Salonen
Østerbrogade 222, 2100 København Ø

Kulturtårnet, Knippelsbro
Knippelsbro 2, 1400 København K

Selskab for Ligestilling
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Din Nye Ven
Sankt Peders Stræde 34,
1453 København K
Eksistensfilosofisk Akademi
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek, Sorte Firkant &
Studenterhuset
ENIGMA
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek & ENIGMA
Øster Alle 1, 2100 København Ø

Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15, 1172 København K
Lapidar
Arrangementerne foregår i Medicinsk
Museion

Forfatterens lejlighed
Mjøsensgade 4, 3. tv, 2300 København S

LGBT Biblioteket
Nygade 7, 2. sal, 1164 København K

Forlaget Arabesk
Arrangementerne foregår i Litteraturhuset

Litterære Selskaber i Danmark
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Forlaget Eksistensen
Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg

Slagtryk
Arrangementerne foregår i Huset KBH
Sorte Firkant
Blågårdsgade 29 A-E, 2200 København N
Spillestedet Stengade
Stengade 30, 2200 København N

Litteratursalon
Arrangementerne foregår i Ubuntu-huset

Storrs Antikvariat
Frederikssundsvej 61, 2400 København NV

Forlaget Mindspace
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Læseforeningen
Arrangementerne foregår i Kulturtårnet,
Knippelsbro & Ørestad Bibliotek

Studenterhuset
Købmagergade 52, 1150 København K

Friktion
Arrangementet foregår i Huset KBH

Mads Nørgaard Copenhagen
Amagertorv 13 - 15, 1160 København K

FSK (Filosofisk Studenterkollokvium)
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Medicinsk Museion
Bredgade 62, 1260 København K

Terrapolis
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Mellem Linjerne
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Thiemers Magasin
Tullinsgade 24, 1618 København V

Forlaget Gladiator
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Goethe Institut Dänemark
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek og Gonzo
Gonzo
Jægersborggade 32, 2200 København N
Harbobar
Blågårdsgade 2D, 2200 København N
Harry’s Place
Nordre Fasanvej 269, 2200 København N
Herlev Bibliotek
Herlev Bygade 70, 2730 Herlev

Mikrofest/Arkiv for Detaljer
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Støberiet
Blågårds Plads 5, 2200 København N

Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsens Plads 2,
1213 København K

Møllegades Boghandel
Møllegade 8A, 2200 København N

Tænketanken Fremtidens
Biblioteker
Arrangementerne foregår på P.H. Caféen

NASIM
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Ubuntu-huset
Købmagergade 43, 1150 København K

Huset KBH
Rådhusstræde 13, 1466 København K

Dansk Standardpoesi
Arrangementerne foregår i Skolegårde i
København

Husum bibliotek
Frederikssundsvej 290, 3. sal,
2700 Brønshøj

Osramhuset
Arrangementerne foregår på Nørrebro
Bibliotek

Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1,
1221 København K

Johan Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24,
1220 København K

P.H. Caféen
Halmtorvet 9a, 1700 København V

Den2Radio
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Jødisk Informationscenter
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek
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Skuespilhuset
Sankt Annæ Plads 36, 1250 København K

Litteraturhuset
Nybrogade 28, 1203 København K

Nørrebro Bibliotek
Arrangementerne foregår i Spillestedet
Stengade, Blågårdens Bibliotek & Nørrebro
Bibliotek,
Bragesgade 8b, 2200 København N

Dansk Kvindesamfund
Arrangementerne foregår på Københavns
Hovedbibliotek

Serapions-Ordenen
Haveselskabetsvej 3B,
1823 Frederiksberg C

Passive/aggressive
Arrangementet foregår på Sorte Firkant

Valby Bibliotek
Annexstræde 2, 2500 Valby
Vanløse Bibliotek
Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse
Vesterbro Bibliotek og
Kulturhus
Lyrskovgade 4, 1758 København V
Wicked Workshop
Arkonagade 15, kl. th., 1726 København V
Ørestad Bibliotek
Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Som at sige all lives matter når nogen siger black lives matter, og jeg glemmer, at der ikke findes en karma taskforce, der kan holde justits med, hvor ofte man har lov
til at fyre afpolitiserende humanisme af på folk uden det reelt har nogle konsekvenser. Lone Aburas, Der er et jeg der taler (Regnskabets time)

minifest #5

Tegne-minifest
Mohamad Kraytem, tegneserietegner og illustrator

Rapolitics minifest
Rune Rim, Rapolitics
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra?
2 spørgsmål der giver en masse kommentarer
Hvad er kulturarv? Det kan være hårdt at forklare
Når hjulet på kontorstol også er et svar
Vi er danskere, men hvad vil det sige?
Hvilke kriterier skal man opfylde for at blive?
En dansker, ja undskyld mig lige
Ville ikke føle mig fri hvis jeg valgte at tie
Det er passende at sige nutiden kom af fortiden
Tiderne skifter og ændre sig som årstiden
Den nye generation vil altid grænserne overskride
De plejede at sige mobil-smart for år siden
Hvis du forstår flid og ikke spilder din tid
Kan du skabe fremtiden for dem der ikke vil en skid
Vi giver en stemme til ungdommen i håb om
At alle føler sig hjemme og følger deres drøm
MIST FÆSTET
Jens Fink-Jensen, lyriker
Jeg bygger et hus af ord til dig;
du går ind, og murene vælter,
men ordene rejser sig.
Fra rødderne vokser ordene
igennem dig,
deres fibre bliver en del af dig
Dit underlag forsvinder,
du mister fæstet,
du falder,
falder,
falder …
Men ordene griber dig,
du begriber dem,
det er ikke længere dig og mig.
Intet er ude eller inde,
ikke længere et sted,
men bevægelse.
Fordi du gik ind
ad den indgang, jeg skrev,
har vi begge flyttet os.
Sammen har vi væltet verden
og vundet den. Parate
til nye åbninger. Stærkere.
Jeg ved ikke længere,
hvor jeg er,
kun at du er her.
Ordene er ikke længere mine,
men vores. Ordene og vi,
aldrig helt de samme
Den nye verden er din.

Manisk Fest
Steffen Westmark, rockstar og digter
Dit store fede fjols
Her sidder du og har skrevet dig op i hjørnet - og taler om
dig selv i 3. person
Inde på kontoret, kreativitetens højborg, agtigt
Orkestreret med illustrationer, polaroid fotos og uddrag fra
egne tekster
Autentisk fabrikeret på en gammel grøn lorte skrivemaskine, som jeg forlængst har solgt
Til en teaterforstilling - som stage prop
Her sidder du og koger, fordi du har sagt ja til at skrive et
manifest til (tjekker lige Facebook, scroller ned, finder Jons
mail) Kbh Læser
Et manifest
Er det ikke noget sociopater piller ud af navlen og blander
det op med barndomstraumer lige inden det blendes med
en kop salpeterssyre med en håndfyld rustne skruer?
Eller det den velartikuleret og selvproklameret kloge-åge
gylper op og helt blankt bliver skuffet, oprigtig og barnligt
skuffet, over det faktum, at 8 ud af 10 just don’t give a shit?
Pis pis pis, (tjekker Facebook igen) 800 tegns manifest,
eller “mini-fest” - Are we there yet? Jeg er sulten, jeg skal
tisse, jeg får angst og bliver mega køresyg
Jeg kan næsten høre, hvordan bøgerne ovre i Ikea reolen
(spånplade-helvede iført valnødde simili) pifter og fniser
bag min ryg. Alle vokalerne stirrer mig lige ind i nakken. Der
står de side om side, gemmer deres ansigt bag ved sidemanden. Fucking Strunge, Turèll, Frost, Proust, Baudelaire
og Fante
De står bare der og oser!
I skal fanme passe på, at jeg ikke kommer over og rusker
alle bogstaverne ud af siderne! Alle jeres sylespidse sorte
bogstaver. Det kan godt være jeg får en rift eller 2 i Processen, men det vil være det værd, bare for at kunne tvære
jeres ord og sætninger samme til en uforståelig sort masse:

Drengen går amok og hyler
Hvor ofte skal jeg ringle med min narreklokker
Og kysse dig på panden, fæle karikatur?
Move him into the sun
Gently its touch awoke him once
Ha! Så kan I ligge der og smadre rundt i hinanden! Remixed
og sjosket sammen til et lyrisk mixtape
Ligge der og dufte for mine føddervvv
Den der duft af tørret græs med et strejf af vanilje
Den der duft, der altid trækker mig ind i et Antikvariat
Eller til et campingbord på en markedsplads overdynget
med litteratur
Den der duft, der placerer mig nænsomt på de billige rækker i forfatterens bevidsthed
I rummet ved siden af på et billigt motel med øret presset
op mod væggen
På verandaen i gyngestolen i den knastørre sommerhede
På bagsædet af en åben vogn på vej nord på, langs kysten,
knirkene
Det bedste må absolute være en ubrugt antik notesbog
Blækken nærmest suger sig ned i tiden, baglæns bagud
Så ja, læs København, læs af helvede til.
Find en følgesvend i en paperback, en til højre inderlomme
Og fyld på!
Oversæt, tag noter, skriv udenlandske telefonnumre på
fremmede, huskelister, inspirationslister, digte og doodles.
Pen drop!

*1 Michael Strunge - “Amok”, Samlede Strunge, Digte 1978-85.
*2 Charles Baudelaire - “Kunstnerens Død”, Les Fleur De Mal.
*3 Wilfred Owen - “Futility”, The Works of Wilfred Owen

Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer der ligger til grund for den
1000+ medlemmer af den danske film- og scenekunstbranche, #TimesUp - Manifest for den danske film- og scenekunstbranche
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