


 1    KBH LÆSER // KØBENHAVNS LITTERATURFESTIVAL

Dette års tema for Kbh læser er Vækst. Kbh Læser har 
i år valgt at tage tyren ved hornene og kaste sig over et 
ord, der på godt og ondt fylder i den offentlige debat. Som 
både middel og mål blandet godt sammen i en - på godt
dansk - pærevælling af fordringer til samfundet, snus- 
fornuft, personlige udviklingsparadigmer, amokløb, vækst-
lag, økonomiske rutsjeture, selvrealisering og fanden og 
hans pumpestok: Vækst er her og der, og vi kan snart ikke 
finde ud af, om vi vækster, vokser eller om vores mentale 
og fysiske lemmer overhovedet kan eller skal følge med.

Træk vejret dybt. Fald ned og ind i litteraturen. Når Kbh 
Læser og dermed litteraturen tager livtag med begrebet,  
så er det ikke for at stige på væksttoget, men for at lade  
litteraturens vigtige og nuancerede stemme komme til 
orde, så vi får mere dybde i hele debatten om vækst. For 
selvom vækstbegrebet synes både utroligt tidstypisk og 
tilhørende en bestemt økonomisk og politisk diskurs, så har 
litteraturen altid beskæftiget sig med det. 

For litteraturen er både termometer og termostat i forhold 
til brud, forandringer og udvikling; vores viden om f.eks. 
samfundets hastige udvikling i 1800-tallet med industria-
lisering, opdyrkning af heden, udviklingen af den moderne 
storby og hele moderniteten: Hvor er den bedre beskrevet 
end i litteraturen? Og hvor har vi bedre vidnesbyrd om 
faktisk levede liv, konsekvenser af kontanthjælpslofter,  
finanseventyr, personlige fallitter, end når litteraturen 
dykker ned i skæve og lige eksistenser, dig og mig, Gitte 
og Lykke Per? Litteraturen minder os også om, at væksten 
også er planterne der, ligesom mennesket, strækker sig 
mod himlen, det spirende liv i skovbunden, gevæksten på 
kroppen og den nedbrydende misvækst.

Og litteraturen beskriver ikke bare; den viser os nye veje, 
alternativer, muligheder og umuligheder. Væksten kan 
vokse i uanede retninger. Med litteraturen kan vi tale om de 
retninger, sammen. 

Træk stikket lidt. Dyk ned i både denne avis og program-
met. En række forfattere har skrevet om vækst til avisen og 
viser - for os at se - at selvom, vi måske er ved at kløjs i at 
“vækste”, så selve ordet hænger os ud af halsen, så er det 
befriende at få litteraturen bragt på banen med ikke særligt 
lineære vækst-udfald, der også husker os på, at vækst er 
skabelse og noget, der bare står ud og vokser på trods af 
alle odds. Og sæt stikket i igen og kom ud til alle de mange 
arrangementer i København, hvor litteraturen lever i vækst-
laget og gamle gevækster. Hvor alle gerne må læse, lytte, 
dele, spørge og debattere. 

Niels Offenberg
Festivalleder
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VÆKST, KROPSIDEALER OG SELVREALISERING
Samtale med fotograf Marie Hald, der har taget to fotos 
til Kbh Læser 2017:
 
Det er nærliggende at forbinde begrebet vækst med 
økonomisk vækst i Danmark anno 2017. Vi skal vækste, 
og vi skal alle bidrage til denne vækst igennem arbejde 
og forbrug. Det er paradigmet. Det er en særlig kultur. 
En konkurrencestats-kultur, en præstationskultur, hvor 
vi først er en del af fællesskabet, hvis vi bidrager. Og 
under det herskende vækstparadigme, bidrager man 
overvejende igennem forbruget og arbejdet. Forbruget 
og arbejdet bliver vores legitime adgang til fællesskabet 

og en måde at realisere os selv på. Men hvad har det så 
med kroppen at gøre? Jo, i en sådan præstationskultur 
og selvrealiseringskultur, indvirker det naturligvis også på 
vores kropsidealer og den måde vi fremstiller os selv på. 
Vækstparadigmet indskriver sig også i kroppen og i blikket. 
Derfor har Marie valgt at fokusere på to vidt forskellige 
måder at kultivere den voksende krop på. To forskellige 
måder at dyrke og stå ved sin krop på. Forsidebilledet viser 
Helene, der er kropspositiv aktivist og bagsidebilledet 
viser Anna-Kathrine Holbæk, der er bodybuilder. På hver 
deres måde tager de deres krop på sig og udfordrer de 
herskende normer. Gud ske tak og lov for det. 
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Den skønne vækst
Den grønne vækst
Den storslåede vækst
Den berigende vækst 

Den milde vækst
Den venlige vækst 
Den strålende vækst 
Den prægtige vækst

Den rationelle vækst
Den ædruelige vækst
Den klassicistiske vækst
Den oplyste vækst

Den nødvendige vækst
Den uundgåelige vækst
Den ønskede vækst
Den livgivende vækst 

Den liberale vækst
Den ideologiske vækst
Den retfærdige vækst 
Den hellige vækst

Den mystiske vækst
Den romantiske vækst
Den barokke vækst
Den ujævne vækst

Den vilde vækst
Den klamme vækst
Den dumme vækst
Den irrationelle vækst

Den gyselige vækst 
Den hæslige vækst
Den afmægtige vækst
Den overflødige vækst 

Den latterlige vækst
Den formørkede vækst
Den promiskuøse vækst
Den perverse vækst

Den sygelige vækst 
Den kvælende vækst
Den hensynsløse vækst
Den dræbende vækst 

 AF URSULA 
 ANDKJÆR 

 OLSEN 
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Af Kaspar Colling Nielsen

Det er egentligt et underligt ord – bæredygtighed. Jeg 
mener, vi ved jo godt, hvad det betyder, men ordet er 
underligt, når man tænker over det og udtaler det: bære-
dygtighed. Når nu jeg skal skrive noget om det, kan jeg 
ikke lade være med at tænke over det på en ny måde. 
Jeg går ud fra, at det oprindeligt er et ingeniør-begreb, 
der henviser til de bærende dele af en konstruktion. 
Bæredygtigheden af en bjælke i et tag kan beregnes og 
beskrives matematisk. Jeg var engang i Pompei, der, som 
alle ved, blev ødelagt af et vulkanudbrud for to tusind år 
siden. Men mange af husene står endnu med deres rigt 
udsmykkede stuer og rum, overdådigt malede vægge og 
kunstfærdigt anlagte små haver. Man kunne endnu se, 
hvor en café havde ligget og let forestille sig, hvordan folk 
havde stået der og spist oliven eller suppe en morgen, 
mens de betragtede livet på gaden. Der var også dele af 
et tempel derinde og en sportsarena. Da jeg forlod byen, 

passerede jeg et lille skovområde med nogle enorme 
pinjetræer, og mens vi gik der, slog det mig, at der var en 
påfaldende lighed mellem oldtidens søjler og pinjetræernes 
stammer, at de måtte have set dem og efterlignet dem i 
deres byggerier. Måske udgjorde stammer fra pinjetræer 
endda de første søjler i de første templer? En anden gang 
var jeg i Afrika. Jeg boede i Namibia i Sydvestafrika og var 
på et tidspunkt ude at se et termitbo. Termitboer er de der 
fire-fem meter høje jordforhøjninger, som man jævnligt ser 
i landskabet i Afrika. Termitboer kan være hundrede, ja, 
tusinder af år gamle. De består alle af en søjlegang, som 
er størst i omkreds forneden, og som snævrer sig ind, som 
den snor sig mod toppen, der ender i en spids. I boet er 
der forskellige etager. På én etage opbevarer de æggene, 
som dronningen har lagt på en anden etage. På en tredje 
etage har de bladlus, som de holder som husdyr. De gnider 
dem over bagen, så de udskiller et sekret, som de spiser og 
fodrer deres larver med. På en fjerde etage har de marker, 

hvor de dyrker svampe, og de sørger hele tiden for at 
luftfugtigheden er optimal, for at svampene kan gro. Der 
er hverken for koldt eller for varmt. I den nederste del af 
søjlegangen er søjlerne tykkere, og der er flere af dem end 
oppe mod toppen, hvor de er færre og tyndere. Men de 
nederste skal jo også bære hele boet. Da jeg så termitboet, 
kunne jeg ikke lade være med at tænke over, hvor de 
vidste det fra, disse små insekter, disse små termitter, som 
myldrede rundt mellem hinanden. Hvordan kender de til de 
matematiske beregninger, som beskriver bæredygtigheden 
af de søjler, de opfører? Hvor ved de det fra?

Jeg vil ikke være sund, men jeg vil heller ikke dø. Jeg ville 
ønske, at jeg kunne sige, at det ikke var et mål i sig selv 
at blive gammel. For hvad hvis man levede et ulykkeligt 
liv eller et liv i smerte? Så ville hver dag jo blot være en 
forlængelse af ens pinsler. Eller endnu værre: hvad hvis 
man levede et liv, hvor man ikke rigtig mærkede noget? 
Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det ikke var et mål i sig 
selv blot at leve så længe som muligt, men det er det nok, 
for jeg vil virkelig ikke dø. Jeg har ikke spor lyst til at dø. 
Jeg vil helst slet ikke dø, hvis jeg havde valget. Hvis nogen 
spurgte mig, om jeg ville dø, som man spørger folk, om 
de vil have dessert på en restaurant, så ville jeg overveje 
det, slå mig på maven og sige: “Nej tak, jeg springer over.” 
Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg ikke bare ville blive 
så gammel som muligt, og at jeg derfor havde levet livet, 
som var hver dag den sidste. Jeg ville ønske, jeg kunne 
sige, at jeg ofrede mig for skønheden, da den var truet af 
grimhed, og at jeg kæmpede med livet som indsats for 
retfærdigheden, da den blev undertrykt af onde kræfter. 
Jeg ville i det mindste ønske, jeg kunne sige, at jeg tog 
chancerne, da de bød sig, og at jeg gjorde det så godt, 
jeg kunne og lidt til. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg 
valgte kærligheden, da den viste sig, selvom jeg vidste, at 
den kunne knuse mig med sit lys. Jeg ville ønske, at jeg 
kunne sige, at jeg valgte sorgen, da min mor døde, da jeg 
endnu blot var en stor dreng, for sorgen er også en del af 
livet, og et liv uden sorg er ikke et helt liv og derfor ikke et 
godt liv. Jeg ville af hele mit hjerte ønske, at jeg kunne sige 
alt dette.   

Det er så lidt naturen skal have, før den folder sig ud. Hvis 
et barn graver et hul i jorden og forlader det, vil det i løbet 
af nogle uger blive fyldt med regnvand, hvor der med tiden 
vil opstå fisk. Fiskene kommer, fordi fugle bærer fiskeæg 
fra andre søer i deres fjerdragter og afleverer dem, når de 
lander på vandet for at drikke eller svømme eller for at stå i 
vandkanten og vaske sig.
 
Jeg så engang et kalkbrud, hvor affaldsjorden var 
opdæmmet til en bakke ved siden af selve bruddet. 
Bakken var vel omkring 30 meter høj. Svaner svømmede 
majestætiske og alvorlige rundt i det lysende blå vand 
mellem de hvide kalkbanker, og på bakkens top, hvor 
vinden tog en i håret, kunne man se marker og små byer 
i kilometers omkreds hele vejen rundt. Der var masse af 
frugtbuske deroppe, og af en eller anden grund havde en 
masse harer slået sig ned der. 

Jeg læste for nyligt, at vegetationen på Sprogø har 
ændret sig, siden Storebæltsbroen blev opført i 80’erne. 
Der er kommet en del planter, som oprindeligt stammer 
fra Syd- og Centraleuropa. Man mener, det skyldes, at 
frø fra disse egne er blevet transporteret med de mange 
lastbiler, som hver dag passerer broen, og at en del af disse 
planter har kunnet overleve der, fordi der er særligt tørt og 
usædvanligt mange solskinstimer. En lund af æbletræer, 
ferskentræer og tomatplanter er også opstået på øen, fordi 
skrog er blevet kastet fra biler og tog, dengang man kunne 
åbne vinduerne i kupeerne. Af en eller anden grund er der 
en del mus, rotter og harer på øen og den sjældne grønne 
frø, som jager ved at springe op af vandet og gribe insekter 
i luften. Den grønbrogede tudse er også rigt repræsenteret. 
På Sprogø yngler desuden over 70 forskellige fuglearter, 
og øen benyttes af over 120 forskellige trækfugle hvert år 
som rasteplads. Sprogø er derfor nu blevet fredet pga. sin 
sjældne og helt særegne natur, selvom øen ret beset ligger 
lige op af en motorvej og en højhastighedstogbane.    

 BÆREDYGTIGHED, 
 SUNDHED 

 OG VÆKST
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VÆKST
Shekufe Tadayoni Heiberg, forfatter og oversætter

Under vores fødder gror krystaller som planter på en 
klippeskrænt, som bolsjer i en slikfabrik, smaragdgrønne, 
citringule, safirblå bolsjer, krystalklare dyr der knurrer når 
de fødes, af kogende gasser og froststen, de gror uroligt og 
tiltvinger sig plads, mellem vulkanernes lag på lag.

Lige under vores fødder, gror mycelier i halve og hele 
kvadratkilometer, med sansende fimrehår og blottede 
køn, skarlagen vokshat og vårbeger, de taler og taler med 
poppel og pil, eg og bøg, birk og fyr og gran, lytter til alle, 
forhandler roligt skovens taktikker, mens regnkorn slukker 
kæmpernes tørst.

Under vandspejlet gror tangskove til alle sider, perleunger 
sover i mørket endnu, og i stjernetåger af morild, følger 
penselalgen, børsteormen og hvalhajen, hver deres  
kredsløb.

”Underneath our feet, crystals grow like plants” (Björk)

VÆKSTHORMON
Af Liv Helm, teaterinstruktør 

"A map of the world that does not include Utopia is not 
worth even glancing at, for it leaves out the country at 
which Humanity is always landing. And when Humanity 
lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets 
sail. Progress is the realization of Utopias."
- Oscar Wilde (1854-1900)

I 1960 spurgte man de nyuddannede fra amerikanske 
collegeuddannelser om, hvad der var vigtigst for dem i 
fremtiden. 20% svarede at blive rig. I 2016 spurgte man de 
collegeuddannede igen. Her svarede 80% at blive rig. 
Væksthormonet pumper i kroppen på min generation. 
Vækst er vores samfunds sang, vores personlige mantra  
og vores fysiske arbejde hver dag.

Det er tid til utopisk tænkning, siger hollandske Rutger 
Bregman (født 1988). Han har skrevet bestselleren "Utopia 
for Realist" i 2016, som endelig er oversat til engelsk. Der 
er ikke de utopier, som han ikke kan gøre til legende lette 
og realistiske scenarier: 15 timers arbejdsuge, universel 
basisindkomst (borgerløn), og en verden uden grænser 
og fattigdom. Rutger Bregman er en ung videnskabsmand, 
som ikke har taget væksthormonet, men i stedet gravet sig 
langsomt og grundigt ned i historiske eksempler på, at det 
kan lade sig gøre.

IKKE UDEN VÆKST
Af Andreas Vermehren Holm, forfatter, redaktør og 
oversætter

Hvad er forskellen på den, der drømmer, og det han 
drømmer om? Vi kan forestille os, at himlen og jorden, og 
alt som er til, blev født på samme tid. Vi kan forestille os, 
at kærlighed er en evolutionær, en udviklende kraft. At 
drømme om himlen vil minde om at vokse med himlen. At 
drømme om jorden vil minde om at blive mindre og mere 
præcis. Planterne stræber efter en direkte berøring med 
virkeligheden, de udsætter sig for lyset. Frøene opbygger 
sig selv i jorden med bakteriernes hjælp, de arbejder sig 
op til overfladen, og der, hvor livsformerne har været, er 
der plads til liv. Stærkere og stærkere står spørgsmålet om 
gensidighed, hensyn og hensigt i udviklingen af arterne på 
planeten. Hvem vil sejre over jorden? Jeg tror, forskellen er 
forvandling.

VOKS LØS
Keith Thomas Lohse, radiovært

Dengang jeg var lille, voksede jeg så meget, at jeg for det 
meste blev helt høj af det. Heldigvis voksede Danmark 
også rundt om mig, så det virkede som om, at der var 
plads nok at gøre med. Min klasselærer, en lille hyggelig 
jysk mand på højde med én af Trumps varmeste gyldne 
tisstråler, lærte mig ALDRIG nogensinde at stole på men-
nesker, der går i for store sko. Nu bruger jeg selv størrelse 
48½ og ved derfor, som én af de få, hvorfor man bl.a. ikke 
bør stole på mig. Mine fødder ER for store, for lange og for 
asparges-agtige. Men det er de bedst mulige fødder nogen 
kan have for enden af sine ben i et årti som det her. For det 
er ikke fødderne, den er gal med. Det er jorden under dem. 
Fødderne vil nemlig gerne gå, lige meget hvor enorm vejen 
ser ud til at være, eller er blevet - så længe den føles sikker 
og fører ET eller andet sted hen. Verden er ikke blevet  
mindre, vi er bare blevet større, ligesom de gigantiske 
skove, vi engang mistede fodfæste, bolde og uskyld i, nu 
bare virker som ubetydeligt ukrudt og krat. Men verdens 
størrelse og evige evindelige udvidelse har lært mig fornuft. 
Det er på høje tid, vi bliver realistiske og begynder at fæste 
vores lid til mirakler. Og vokser løs  

 VÆKST-TÆKST #1 

ET VÆKST DIGT
Amalie Laulund Trudsø
forfatter og cand. mag. i dansk og retorik

Aftenpragtstjerne, agermåne, ahorn, akeleje
Brandbære, bærmispel, Blålyng, Bøg
Cikorie
Desmerurt, Djævelsbid, Druehyld, Dusk-fredløs
Engblomme, Engelskgræs, Evighedsblomst
Femhannet Hønsetarm, filtet burre, flitteraks, og: forglemmigej
Gråpil, Gærde-Vikke, Gøgeurt
Hare-kløver, hejrenæb, hestekastanje, hindbær
Iris, Iris
Jakobsstige, jordbær-kløver
Klitrose, Knopurt, kratviol, kællingetand
Liden tusindgylden, linnæa, lugtløs kamille
Maj-gøgeurt, marts-viol, musehale
Natskygge, nøkkerose
Oksetunge, okseøje
Perikon, pindsvineknop, pyramide-læbeløs
Ranunkel, rosmarinlyng, rævehale, røllike
Sankt hansurt, Segl-sneglebælg, skov-æble, skræppe
Snylterod, storkenæb, svinemælk (ru)
Timian, torskemund, tyttebær
Uldbladet kongelys, ulvefod
Valmue, vand-mynte, vibeæg, viol
Ærenpris, ærenpris, ærenpris
Øjentrøst, øret pil
Åkande

 Okkult harmonisk talvækst 
- Kasper	Kabell	Kristensen,	matematiker	

Fibonaccitallene	er	en	talfølge	(Fn)n∈N,	givet	rekursivt	ved	F1	=	F2	=	1	og	Fn	=	Fn-1	+	Fn-2,	for	n	>	2.	

1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	34,	55,	89,	144,	…	

Talfølgen	vokser	tilnærmelsesvis	eksponentielt.	Beregner	man	Fn	/	Fn-1	for	voksende	n,	viser	det	sig	at	

konvergere	mod	det	gyldne	snit,	φ	=	!! √!
! 	≈	1.61803.	Det	går	hurtigt:	F100	≈	3,5	⋅	1020	og	F481	≈	1,5	⋅	10100	-	

altså	halvanden	googol	(et	1-tal	med	100	nuller	efter).	

Fibonaccitallene	og	φ	findes	i	mange	regelmæssige	strukturer	i	naturen.	I	bladstillinger	hos	planter,	
grankogler,	blomkål	og	i	spiralgalakser,	hvis	arme	kan	have	form	som	gyldne	spiraler.	Euclid	studerede	φ	og	
det	gyldne	snit	er	siden	ofte	blevet	hyldet	som	et	særligt	harmonisk	forhold	i	kunst	og	arkitektur,	bl.a.	hos	
Le	Corbusier.	Men	også	i	Keopspyramidens	proportioner	indgår	φ.	

I	geometri	ses	φ	hyppigt.	Det	er	forholdet	mellem	siderne	i	alle	10	trekanter	i	pentagrammet	(okkult!).		
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 Af Iben Mondrup 

Noget af det sværeste ved at skulle skrive en ny roman er 
at komme i gang med selve skrivningen. I begyndelsen går 
det godt, jeg har som regel en idé, en forestilling om, hvor 
fortællingen skal tage sit udspring, om de personer, som 
skal befolke den, og faktisk har jeg også tit en fornemmelse 
af, hvor den skal ende. Jeg kan være fuld af forventning, 
indimellem sætter jeg mig ved skrivebordet og skriver 
nogle stikord og tanker ned, det går godt, synes jeg. 

Denne fase kan strække sig ganske langt. Romanen, 
jeg har i mig, rumler og vokser, jeg kan næsten ane den 
færdige bog, det er kun et spørgsmål om at få den skrevet 
ned. Med tiden bliver forventningen så afløst af uro, jeg 
begynder at blive utilfreds med mig selv, ikke bare som 
forfatter, men som menneske. Jeg er doven, synes jeg, 
bange, jeg lyver for mig selv, når jeg tror, at jeg arbejder. 
På den måde er jeg meget materielt indstillet, jeg skal se 
sider og timer der ophober sig, næsten som var jeg i en fast 
stilling og arbejdede på akkord.

Da jeg skulle i gang med at skrive mine seneste roman 
Karensminde, var Godhavn lige udkommet. Jeg havde en 
klar erindring om, at den bog havde været let at skrive; det 
var en af de bøger, som næsten skrev sig selv. Og derfor 
var der vel ikke noget i vejen for at antage, at det ville min 
næste roman også gøre? Betrygget satte jeg mig ved det 
skrivebord, hvor jeg havde skrevet Godhavn, med den 
samme udsigt, ved det samme tastatur.

I løbet af nogle uger havde jeg skrevet et antal sider. 

Men hver formiddag, når jeg åbnede mit manuskript og 
gennemgik den foregående dags arbejde, blev jeg chokeret 
over det hjælpeløse sprog; sætninger så anstrengte og 
billeder så trætte, replikker der lå som klodser i munden, 
og personer, som bevægede sig i underlige forcerede 
ryk, det var ikke til at holde ud. Om aftenen så jeg tilbage 
på en dag, hvor jeg havde forsøgt at rette op på teksten. 
Jeg skrev noget til, skrev andet ud, skærpede sproget, så 
godt jeg kunne, mens jeg forsøgte at berolige mig selv. 
Det skal nok gå, tænkte jeg, sådan er det åbenbart med 
det her manus, det skal være lidt sværere, og jeg kan 
godt. Jeg prøvede nye synsvinkler, andre tider, nye navne, 
andre kompositioner, og for hver dag blev teksten mere 
hjælpeløs, men også mere magtfuld, som en slags iltfattigt 
rum, jeg hele tiden måtte genbesøge. Teksten udviklede 
sig dog, der blev langsomt mere af den, men alle forsøg på 
at kontrollere den mislykkedes. 

Syv måneder gik på den måde, otte, måske ni. Det bedste 
jeg kan sige om den tid, er at jeg vænnede mig til den nye 
situation. Jeg blev sært illusionsløs, jeg skrev bare, til jeg 
til sidst havde skrevet mig op på et klodset bjerg af sprog. 
Og deroppe fandt jeg endelig et spor: en fortællestemme, 
som trængte ud af massivet under mig. Den havde en 
fandenivoldsk energi, som var ligeglad med det passerede, 
som bare gerne ville snakke, og som sprængte sig vejen 
frem og væltede ned ad bjerget, snublende, hylende og 
højt råbende, HAHAHA, du kan ikke stoppe mig!

På det tidspunkt var jeg utrolig træt og slet ikke forberedt 
på det skred, der skete. Når jeg satte mig for at arbejde, 
brusede teksten op i mig og ud gennem fingrene, ikke i 

 AT SKRIVE ET LANDSKAB FREM 
en ordnet og kontinuerlig strøm, men i kaskader, der rev 
alt med sig og anlagde nye afstikkere og forgreninger i 
manuskriptets filtrede terræn. 

Man skulle tro at forandringen var en lettelse. Det var den 
på sin vis også. Men manuskriptets eksplosive næsten 
selvstændige liv var også en slags rystelse, jeg kunne 
simpelthen ikke følge med. Daglige gøremål stod i vejen for 
al den tekst, som skulle ud. Jeg var overbevist om, at jeg 
arbejdede mod tiden, at jeg ikke kunne nå at få det hele 
med, hvis ikke jeg hele tiden skrev, at slusen ville lukke i, 
hvis jeg vendte mig væk. 

Og sådan skrev jeg i et rasende tempo, jeg aflyste aftaler 
og sov dårligt om natten, til energien på et tidspunkt 
begyndte at løje af, og der var akkumuleret et helt 
manuskript. Bjerget af skrot var blevet til et nyt land, der lå 
hulter til bulter omkring mig. Som havde en storm hærget 
og flyttet rundt på ting og store sten. 

At gennemskrive et manuskript, der befinder sig i en grad 
af større eller mindre uorden, er et oprydningsarbejde, 
og en lise i forhold til det at skrive ny tekst. Væk er 
følelsen af uduelighed og ingen vegne at komme. Det må 
gerne tage tid, for min skyld gerne meget lang tid; det 
er tilfredsstillende at se et landskab falde på plads med 
egne fjorde og fjelde og vejrsystemer. På et tidspunkt, når 
arbejdet er færdigt, er bogen det også. Karensminde skrev 
sig selv, selvfølgelig; det tænker jeg på nu, mens jeg går og 
tumler med idéer og får koldsved ved tanken om den dag, 
hvor jeg skal sætte mig ved skrivebordet og åbne det nye 
dokument.
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Tidsskriftet Marronage beskæftiger sig med koloniale  
perspektiver og modfortællinger. Første nummer udkommer 

den 31. marts, hundredårsdagen for salget af »Dansk Vestindien«  
til USA.  Følg os på facebook.dk/marronagejournal

 LÆSNINGER 
slavebundne arbejdere fra 
plantagerne for at skabe 
en fremtid i frihed. Op gen-
nem tiden organiseredes 
oprør på øerne, som i 1878 
da Queen Mary anførte en 
opstand mod de danske 
myndigheders voldelige 
arbejdslove. 
Marronage er modstand 
mod fortællinger, der 
bestemmer, hvem der er 
frie, og hvem, der ikke er. 
Kolonisystemets strukturer 
gjorde mennesker til dyr, 
gjorde mennesker til varer.  
Også i dag udsletter nation-
alstatens fortællinger men-
neskers identiteter, som det 
sker i skolen på jobcenteret 
og i flygtningelejren. Kolo-
nitidens skygge er overalt 
omkring os. Den racegør, 
opdeler og adskiller men-
nesker, sætter grænser og 
skaber hierarkier.
 
Under Kbh Læser vil 
Marronage udfordre og 
undersøge den nationale 
fortælling. Vi inviterer jer til 
at tage del i samtalen.

At skabe nye rum
Vi håber, I vil være med 
til at bruge biblioteket til 
at skabe læ fra koloniale 
strukturer og skabe en plat-
form for dem, der normalt 
er skubbet ud i periferien. 
Et sted som forsøger gøre 
op med de fortællinger, 
der adskiller mennesker og 
sætter grænser.

Vi inviterer alle til at åbne 
øjnene, skabe mod-
fortællinger og blive klogere 
sammen, for at udfordre 
fastlåste og forvrængende 
forestillinger - som netop 
forestillingen om »vækst«. 

Af Marronage

Vestens vækst bygger på 
undertrykkelse  
Når Marronage indtager 
Hovedbiblioteket un-
der Kbh Læser, stiller vi 
spørgsmålstegn ved begre-
bet vækst i lyset af Dan-
marks fortid som koloni-
magt, hvor slavegørelse i 
århundreder var grundlaget 
for vækst og velstand. 

Programmet starter den 24. 
februar, kort inden første 
udgave af Tidsskriftet 
Marronage udkommer i 
anledning af hundredåret 
for salget af »Dansk Vestin-

dien«, med temaet »historisk 
forvrængning« 
Når vi i skolen lærer om 
»Danmarks kolonihistorie« 
eller låner bøger på bibli-
oteket, er fortællingerne 
præget af nationalistiske 
myter om et Danmark som 
humanistisk kolonimagt. 
Vi får sjældent fortalt, at 
slavehandlen blev ophævet 
af udenrigspolitiske hensyn, 
og fordi handlen ikke 
længere kunne betale sig. 
Marronage vil gøre op med 
den selektive hukommelse, 
der hidtil har domineret 
fortællingen om den danske 
kolonifortid.

I Hovedbibliotekets 
foyer udstiller Marronage 
værket »Broken Parlia-
ment« af Lorenzo Sandoval 
og i det et udvalg af bøger. 
Bøgerne rummer kritiske 
perspektiver på Vestens og 
særligt Danmarks historiske 
fortrængning af kolonitiden. 
»Broken Parliament« mimer 
opløsningen af fælles 
symboler og nationale 
fortællinger. Bibliotekets 
besøgende inviteres til gå 
på opdagelse i værket og 
Marronages litteratur. 

En række kunstnere, forfat-
tere, aktivister og forskere 
inviteres til at skabe et rum 
for samtaler og diskus-
sioner, der har det til fælles, 
at de stiller spørgsmålstegn 
ved en vestlig idé om 
vækst, viden og oplysning.

Marronage betyder mod-
stand
Ordet maroon kommer fra 
det spanske cimarrón, som 
betyder vilde dyr. Maroon 
blev navnet på dem, som 
flygtede fra plantagerne 
i Caribien. På de som 
bevidst brugte flugten til at 
undergrave det koloniale 
plantagesamfund og som 
blev betragtet som vilde 
dyr. Marronage betyder 
organiseret modstand. 

Marronage tog mange 
former. På Guldkysten skar 
slavegjorte vestafrikanere 
deres ører af for ikke at 
blive solgt og bragt om 
bord på de danske skibe. 
Og på skibene fortsatte 
oprøret med sultestrejke, 
selvmordsforsøg og angreb 
mod fangevogterne. På 
de caribiske øer flygtede 

Tidsskriftet Marronage deltager i Kbh Læsers 
litteraturfestival på Københavns Hovedbibliotek med otte 

dages kurateret program under titlen »Modlæsninger«. 
Modlæsninger skal forstås som en kritik af »vækst« 

og »økonomisk udvikling« som neutrale begreber, der 
forvrænger den undertrykkelse og udnyttelse,  

som ligger bag.
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Af Peder Frederik Jensen

Der hænger stadig en kringle på den pudsede facade, 
og når det regner, kan man skimte ordlyden: Din 
håndværksbager. Det er noget sludder, for de sidste ti 
år, mindst, udviklede Svendsen sig til en sand amatør 
og bagte kedeligt brød fuld af luft og lommer, hvor han 
kunne opbevare sine salte tårer og minderne om et liv 
med en matrone, der var så tung, at deres campingvogn 
hældte mod venstre på det lille fastliggerlod uden for 
Karrebæksminde. En ting var hendes størrelse noget andet 
hendes sødme. Det var, som om Svendsen havde fyldt 
hende med remonce og sukkerkrystaller, for hele hendes 
væsen glimtede kærligt og en anelse klistret. Der var nok 
til alle, på alle måder, deraf de salte tårer. Svendsen med 
de små horn, sagde min bror, når bageren smækkede 
glasdøren i og gik aftentur med schnauzeren. Så kom vi 
uvægerligt til at forestille os den klejne mand bag den store 
matrone, og min bror, der vejer over tohundrede kilo, sagde 
mærk patterne grissebasse. Umiddelbart efter røg han en 
cerut og kløede sig i nakken, som altid nakken, hele livet 
igennem, den nakke, mens jeg sidder tilbage med røret, 
og overvejer hvornår grænserne mellem os blev overtrådt, 
hvornår det skete, den udvikling, at han blev sådan, 
hvordan? Ja, hvordan spørger han, når jeg nævner det. 
Nævner, at han altså træder over mine grænser, knuser mig 
med sine perversioner. Hvilke? Ja, hvilke gentager han, og 
jeg roder rundt i hans bemærkninger og glemmer det ene 
spørgsmål for det andet, og så sidder han der, tohundrede 
kilo skarp, understimuleret retoriker og gnækker, mens 
Søs, forført af broderen og alt hans væsen, forsvinder i sine 
bortforklaringer, og aldrig får sagt det, som det er.
Dengang, siger jeg alligevel, og straks er vi tilbage i en tid, 

hvor dyrene stadig havde plads i vores hjerter. Dengang vi 
tog fugleunger ind og forsøgte at bygge bro for pindsvinet. 

Det husker jeg ikke, brummer han, og jeg svarer, at alt 
det med grænserne begyndte, da det forsvandt. Da vi 
ikke længere interesserede os for vores kaniner, da vores 
marsvin blev glemt i deres pis og lort. Det var dengang, 
Hannibal, dit gigantiske kødbjerg, at du gik op i limningen 
og lod galden løbe frit. 

Han ser på mig fra et fjernt sted, en anden galakse. Jeg 
sidder ved det lille mahogni-spillebord i karnappen og 
stirrer ud på Hellerup. Han ved det. Du stirrer, siger han. 
Derpå den krappe vejrtrækning. Du dør, svarer jeg. Jeg kan 
høre dit hjerte gennem røret. Det skriger efter mere plads. 
Du trykker det vitale sammen med din fedme. 
Han ler. 

Ude på gaden kører en kranbil. BMS, siger jeg. De løfter 
hele tårne på en gang. Overfor kan jeg skimte noget skrift 
på en facade, og jeg nævner igen Svendsen for at komme i 
mål med hele miseren. Svendsen og Matronen. Det er rent 
Korsbæk, svarer min bror og tænder tobakken. Nu fortæller 
han om Svendsen. Den gamle historie om bageren, der 
begyndte at interessere sig for avantgardefilm og derfor 
holdt op med bage. Han satte lærlingen og pigen fra 
butikken til at lave wienerbrød, og de sprøde flager blev 
derefter en klæg dejklump til overpris, intet strøsukker og 
minus succes. Han sad i baglokalet og makkede med sine 
optagelser. Han filmede i mørket, kørte hænderne op og 
ned foran linsen, pillede benene af edderkopper og lod 
vandet flyde over i en kop. Han kreerede det ene makværk 
efter det anden, mens renommeet reduceredes som en 

snedrive på en forårsdag. Konen trampede omkring og 
hev op i skørterne, og pigen fra butikken stjal af kassen, 
når hun skulle på færgen og købe Southern Comfort 
og Grønne Look med Dennis, som hun senere blev gift 
med, fordi han skulle være konstabel og derpå en tur til 
Afghanistan. Den eneste, der ikke gjorde noget, var den 
kirtelblege lærling. Han satte sig bare og onanerede et 
sted mellem melsækkene. Et sted på lageret havde han et 
hjørne, hvor han lod gokkestokken gå i en sæk rugmel to 
til tre gange dagligt. Svendsens gik fallit og butik og bageri 
forsvandt som tørre krummer mellem raspede fingre. Det 
er og bliver en tragedie, siger min bror og griner lidt af 
sine overdrivelser. Han er så opmærksom på det lokale, 
men et eller andet skal man jo tage sig til, siger han, når 
Skvadderhuset fylder ens nærområde med psykovold og 
røvtur.
 
Er det slemt, spørger jeg, men han er allerede videre. 
Han har så svært ved at holde fokus. Det er min lidelse, 
siger han, det lod jeg må bære. Han skal nedtrappes for 
en type medicin og eventuelt holde op med en anden. 
Det er den nye læge. Det siger han tit. Han skifter, så ofte 
han kan komme til det, men i Pruthulsdanmark bliver der 
længere og længere mellem klinikkerne. Snart må jeg til 
Næstved, siger han, for jeg har været gennem hver eneste 
på Sydhavsøerne to gange, og de griner, når de ser mig og 
siger et eller andet fjollet og på gensyn, og jeg har så nemt 
ved at tilgive, det ved du Søs, så jeg lader dem grine og 
sladre og sniksnakke med hinanden, for et eller andet 
skal de vel tage sig til, den flok kødsnedkere, eller hvad 
tænker du? 

 SVENDSENS 
 BAGERI 

 FRA ET MANUS I VÆKST 
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…og den er ikke til at komme udenom. Hvor end du er på 
skalaen fra ”alle mine husplanter har begået selvmord” til 
”jeg har pænt grønne fingre”, er der noget for dig under 
dette års Kbh Læser. Er du en mindre erfaren botaniker, 
eller ønsker du at møde dine medbotanikere, kan du være 
med til at dyrke og lære noget om naturen og dyrkning 
til arrangementet ’Det spirende forår – kom og dyrk med 
os!’ i Miljøpunkt Amager på Sundby Bibliotek 4. marts – 
både børn og voksne er velkomne. Du kan også tage forbi 
Sydhavn Bibliotek under hele festivalperioden, hvor du kan 
donere eller bytte dig til frø i deres FrøLab.

Kbh Læser har, som navnet antyder, et vist fokus på 
hovedstadsområdet. Her bliver det grønne i høj grad 
prioriteret mere og mere i form af palmer på de nye pladser, 
fælleshaver og byhaver. Du kan endda også få et part-
nerskabstræ med Københavns kommune helt gratis - så 
længe du passer på det. Hvis du savner lidt ekstra grøn 
elegance, kan du kigge forbi Glyptoteket 26. februar og 
høre om Vinterhaven og dens historie til ’Kunst i palmernes 
skygge’. Vi vender naturligvis også blikket væk fra Køben-
havn, da flere danske forfattere har hørt den jyske natur 
kalde og været fascineret af den. Hør Erik Skyum-Nielsen 
tale om blandt andet H.C. Andersens, Aakjærs og Ida  
Jessens forhold til den jyske hede til ’Hedetur – forfattere 
på heden’ 1. marts hos Information.

 NATUREN KALDER 

Mash-up og skabertrang er i høj grad relateret til vækst-
begrebet, da de legende og frygtløst danner nye værker 
af allerede eksisterende materiale. Samtidig er de begre-
ber, der ofte kædes sammen med millenial-generationen. 
Millenials, eller generation Y, er født i 1980-1995 og bliver 
ofte kaldt selvoptagede hipster-curlingbørn, der har deres 
forældre med til jobsamtaler. Der er dog også en doven-
skab i al den ungdomsbashing, og gen-Y har også andre 
træk: årgangen er opflasket på postmodernismens frag-
mentariske verdenstilgang og er desuden ikke bange for 
selv at skabe og udgive den litteratur, de mangler.

Også på Kbh Læser er der rig mulighed for at se nærmere 
på og lege med det sammenblandede og det selvskabte
– uanset hvilken generation du kommer fra. 

Oplev København med nutiden i øjnene og fortiden i ørerne 
på soundwalken Victoria og friheden (2. marts) om da den 
svenske forfatter Victoria Benedictsson kom til København 
i 1886, indledte et forhold med Georg Brandes og døde  
to år efter.
 
 Hvis du selv skriver, er Blågårdens Bibliotek vært for to 
workshops 3. og 4. marts, hvor du kan lave dit eget zine – 
magasin - med hjælp fra en erfaren zine-udgiver, papir-
folder og DIY-forlægger. Hav dine tekster med, eller skriv 
dem på stedet.

Apropos selvudgivelser, så tilbyder Biblioteket Rente-
mestervej en workshop 5. marts, hvor du kan lave din egen 
bog. Medbring hvad du vil have trykt i papirform og sy, fold 
og dekorer.

Poetry slam er efterhånden ikke en ny genre, men den er 
skabt af genresammensmeltning, når digtoplæsning bliver 
til optræden, og der konkurreres på fængende (og sjove) 
tekster. Det foregår i Valby Kulturhus 3. marts. Bemærk: 
Du skal muligvis købe billet i god tid, da der ofte er udsolgt.
Bogbloggere har med oprigtig læseglæde som drivkraft 
skabt et rum på nettet, hvor de selv laver reglerne. Derfor 
er der bogblogger-arrangement på Københavns Hoved- 
bibliotek 5. marts. Tilmelding nødvendig.

 MASH-UP OG 
 SKABERTRANG 

 KONJUKTURNEDSLAG I PROGRAMMET: 

 KONJUKTURNEDSLAG I PROGRAMMET: 
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Tekst og foto: Mille Breyen Hauschildt

Midt på den hektiske Nørrebrogade, hvor travl cykeltrafik 
og konkurrerende kebabhuse tegner gadebilledet, ligger 
sidegaden Møllegade, der er helt anderledes karakteri-
seret: Her er det netop roen, fordybelsen og ikke mindst 
litteraturen,  der dominerer. Inden for få meters afstand 
ligger både Møllegades Boghandel, LiteraturHaus, Ark 
Books og Det Poetiske Bureaus Boghandel. Kbh-Læser 
har besøgt de tre førstnævnte for at tale lidt om litteratur 
og om det at være placeret i Møllegade på Nørrebro.

“Møllegade er virkelig ikke en særlig hektisk gade. Prøv 
bare at læg mærke til folk der går forbi - alle folk går 
enormt langsomt, og de fleste tager sig også tid til at kigge 
ind ad vinduerne,” siger Henriette Klejs Engelberg, som 
er frivillig og bestyrelsesforkvinde i Ark Books. Vi sidder 
med kaffekopper mellem boghylderne i Ark Books og 
kigger ud på Møllegade. Udenfor slentrer folk rigtigt nok 
roligt forbi som i et vakuum væk fra travlheden på Indre 
Nørrebro. Med få meters mellemrum ligger boghandlerne 
Ark Books og Møllegades Boghandel, og i en nedlagt kirke 
overfor dem ligger Literaturhaus - det eneste litteraturhus 
i Danmark. Møllegade er efterhånden en gade, der for 
mange associeres med litteratur. Møllegades Boghandel er 
opkaldt efter gaden, og sammen skaber de tre steder en 
lokal identitet og et stærkt fællesskab med litteraturen som 
omdrejningspunkt.

Passionerede litteraturelskere
Ejner Koefoed er daglig bestyrer og økonomiansvarlig 
i Møllegades Boghandel. Det er ikke fordi, boghandlen 
kræver en større økonomisk strategi, for boghandlen er 
ikke afhængig af profit. Møllegades Boghandel drives 
udelukkende af frivillige, og butikken skal kun profitere 
i en grad, der tillader den et eksistensminimum. Denne 
økonomiske frihed giver boghandlen mulighed for at være 
selektiv; det er udelukkende op til de frivillige at bestemme, 
hvilke bøger der skal stå på hylderne. Det skaber et rum for 
smal litteratur, og det skaber en helt særlig stemning ifølge 
Ejner, at bøgerne er valgt ud fra den præmis, at nogen 
i boghandlen har en stor kærlighed til bøgerne. Mange 
af boghandlens bøger sælges ikke andre steder. ”Det er 
enormt givende at se kunders, forfatteres og forlags glæde 
over, at boghandlen hjælper dem med at eksistere og være 
synlige,” siger Ejner.

Klyngen af litteratursteder centreret inden for få meter på 
Møllegade vækker minder om storbyer som Istanbul, hvor 
merkantile varer er placeret i tematiske koncentrationer 
med nærmest identiske butikker i en hel gade eller i et helt 
område, og det er nærliggende at spørge, hvordan Møl-
legades Boghandel og Ark Books forholder sig til konkur-
rencen boghandlerne imellem: “Jamen, vi har koordineret 
det sådan, at vi sælger dansk, svensk og norsk litteratur, 
mens Ark Books sælger litteratur fra resten af verden,” 
fortæller Ejner.

Ark Books er i det hele taget vendt ud mod verden. De 
sælger primært engelsksproget litteratur, men også frem-

 NØRREBRO LÆSER 
 DEN LITTERÆRE 

 BERMUDATREKANT 
 I MØLLEGADE 

medsproget litteratur. Mange af Ark Books’ frivillige er 
internationale og udvekslingsstuderende, og al indbyrdes 
kommunikation foregår på engelsk. Desuden er Ark Books 
ikke bare en boghandel, men en hel platform for litteratur: 
De har et online tidsskrift, der hedder Ark Review, hvor der 
publiceres essays og anmeldelser, og de har en podcast - 
Ark Audio.

På den anden side af gaden byder Minerva Pietilä velkom-
men i den gamle kirke, som huser LiteraturHaus. Siden 
september 2016 har LiteraturHaus omlagt deres struktur 
og er blevet til et andelsselskab. Minerva er en af de nye 
kreative ledere, og hun fortæller, hvordan ledelsen har 
ambitioner om, at LiteraturHaus ikke kun skal orientere 
sig omkring oplæsning og bøger, men skal rumme en 
mere udvidet forståelse af litteratur og litteraturevents. 
Nye tiltag bliver eksempelvis teater, filosofi eller kunst-
udstillinger, der på den ene eller anden måde er relateret 
til litteraturen.

En særlig atmosfære
Siden slutningen af 2016 har de tre steder i Møllegade 
forsøgt at strukturere deres samarbejde mere; f. eks. er de 
begyndt at koordinere kalendere, så de aldrig afholder  
arrangementer på samme tid. “Vi interesserer os alle  
sammen for de samme ting, og det er vigtigt, at viden og 
erfaringer kontinuerligt bliver overleveret sådan, at man 
aldrig skal starte forfra. Et samarbejde på tværs af ste-
derne er nødvendigt og kan sikre et stærkt fundament  
for alle tre,” fortæller Ejner.

Både Henriette fra Ark Books og Minerva fra Literatur-
Haus er enige om, at Møllegade især, men også littera-
turmiljøet generelt, er præget af et ønske om at hjælpe 
hinanden og en gejst efter at udbrede interessen for 
litteratur og gøre den tilgængelig. Ifølge Minerva ser man 
i Møllegade en “lets make it happen attitude”. De er enige 
om, at der lige nu i litteraturmiljøet er mange ambi-
tioner, men også et ønske om at gøre litteraturen sjov og 
tilgængelig. De ser Møllegade som en helt særlig lokation; 
de tre steder styrker, støtter og udvider hinanden, og de er 
enige om, at kombinationen af de tre steder skaber noget, 
der er endnu større end summen af stederne. 

En kulmination på de tre steders samarbejde er gade-
festivalen Lyse Nætter, som er blevet afholdt de sidste tre 
somre. Gadefestivalen afholdes typisk 2-3 gange hen over 
sommeren og har tidligere indeholdt bl.a. oplæsninger, 
fadølsanlæg, musik, litterær tombola, boder med små 
forlag og virtual reality. Planlægningen af dette års festival 
er allerede i gang med forhåbninger om et endnu større 
format end tidligere.

Møllegade er et rum for fællesskab og sociale aktiviteter, 
og det er interessant, hvordan denne kultur skabes 
omkring litteraturen, der egentlig i sin essens er en ensom 
beskæftigelse - både for forfatteren og for læseren. Sam-
menholdet i Møllegade viser os eksemplarisk litteraturens 
sociale potentiale, og det bliver spændende at se, hvordan 
samarbejdet vil vokse i fremtiden.
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Af Victor Boy Lindholm 

Jeg sidder i væksthuset. Jeg mærker varmen og 
planterne. Planterne. Denne metafor. Jeg går rundt i 
væksthuset. Mit værelse. Jeg ser ud gennem glasset, 
op gennem glasset. Jeg er omgivet af glas. Jeg går på 
de anlagte stier. Asfalten skåret ned mellem planterne. 
Et genskabt habitat. Jeg ser ud gennem glasset. En 
bleg vintersol. Regnskovens fugt mod den frosne luft. 
Det er svært at kende den grundlæggende forskel. 
Glasset rejst over planterne. Glasset rejst som et værn 
mod skandinavisk luft. Stilheden vokser over mig. Jeg 
lytter til alle dagens sæsoner. Regnen der åbner sig 
over mig. Jeg står på den anlagte sti, og begiver mig 
ind i junglen. Hvor er min tropehjelm? Hvor er min 
antibiotika? Hvor er min multi-resistente bakterie. 
Jeg sætter mig ned og åbner min taske. Jeg hiver alle 
skovens produkter op. Jeg spiser min veganske burger 
med grøntsager der alligevel bløder. Jeg kigger op 
og ser på træerne. Jeg trykker min finger ind i deres 
bark. Blodet der løber ud af grenene, blodet der flyder 
henover og ud på den anlagte sti. Blodet der løber ind 
i min krop, og blodet jeg kaster op en tidlig morgen i 
vækstens første tider. 

På et tidspunkt roder jeg rundt mellem maskiner, der 
larmer og overdøver mine forsøg på at kommunikere 
med andre arter. På et tidspunkt går jeg rundt 
blandt aktier og træder henover kontanter, træder 
ind i et kontaktløst marked. På et tidspunkt står 
jeg fuldstændig fortabt og har sat mit hjerte på 
tvangsaktion. Jeg sidder helt svedende og febrilsk, 
mens jeg kviklåner mig igennem min uddannelse. 
Det er ikke for at sige, at det er helt galt, men på et 

tidspunkt er jeg nødt til at arbejde som blegemand. Dag 
efter dag bøjer jeg min knoldede 1600-tals ryg, mens jeg 
strækker de riges hvide stof udover store græsarealer. 
Det er ikke så galt, at jeg er arbejdsløs, at jeg bliver nødt 
til at opgive civilstatus, seksualitet og antal af børn for 
at få min kontanthjælp. Så galt er det slet ikke, men på 
et tidspunkt arbejder jeg altså som amøbe i et sterilt 
vækstmiljø. På et tidspunkt lang tid før alt dette slog jeg 
ned som sindssyg i dine minder, og påtog mig arbejdet 
som fejl i den elektroniske finanshandels koder med et 
smil på læben. 

Jeg vågner med min lønseddel tatoveret hen over maven. 
Jeg rejser mig op i sengen via lianerne. Jeg smiler, og 
kigger på dagens cifre. I en periode var mit liv så let, at 
jeg blev dum. Jeg mærker med min skællede kløer på 
blækket, der skaller af og falder mod gulvet. Jeg går 
ud på badeværelset og lægger make-up rundt om mine 
smalle øjne. Jeg kigger stikkende og undersøgende på 
mig selv, og tænker hvor øjenlåget egentlig blev af? Et 
sted langt tilbage i evolutionen efterlod jeg øjenlåget. 
Nu kigger jeg bare vildt og insisterende ind i kameraet, 
når jeg skal forklare om min hånd af guld, og hvorfor 
jeg efterlod mit firma til fordel for en ansættelse som 
faldende aktiekurs. Mit bedste slogan er grænser for 
vækst. Jeg har det tatoveret rundt om mit røvhul, så min 
au-pair ser det hver gang hun sidder nede i toiletkummen 
med åben mund, og spiser af de riges bord.

Jeg står på det sidste stykke land. Jeg er det sidste 
menneske. Jeg står på det sidste stykke land med 
vindene, der slår mig hårdt i ansigtet. Jeg er en lille pige. 
En lille dreng. Jeg kigger udover det urolige hav. De 
mørke og hårde bølger, der klagende græder sig i søvn 

om natten. De vil være indlandsis igen. En dag ser 
jeg mit barndomshjem sejle på en bølge så stor og 
mægtig, at jeg må synke mit spyt, og kravle ind i mit 
hummerskjold. Jeg lever som en hummer på bunden 
af havet. Jeg lever af menneskekroppe, som jeg høster 
og spiser. Ingen ved, hvor kroppene kommer fra. De 
kommer dalende ned fra oven. De fleste er tynde, 
knoglede, mørke i huden. Men når jeg er heldig får jeg 
fat i en fed og hvid krop. Så lever jeg godt i nogle dage, 
og glemmer den dag jeg spiste en gammel politiker 
med vejen til vækst tatoveret med gotiske bogstaver. 

Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg ikke engang selv 
tror på, at jeg er fattig. Jeg står op hver dag, og klæder 
mig på i mit billige jakkesæt. Jeg ser nyheder, mens 
jeg gentager, at jeg ikke er fattig. Jeg spiser først 
næste dag, eller næste dag igen. Jeg spiser en stor 
bunke rotter, som jeg finder bag min seng. Dagene går 
med at skrive min lidelseshistorie. Jeg blev født som 
søn af en håndværker og af en mor, der var så langt 
inde i fremtiden, at jeg ikke kunne forstå, hvad hun 
sagde, mine år gik med at snitte i træ og gå lange ture 
med venner i nabolaget. Pludselig hang jeg der på et 
kors med tungen ud af munden, og et spyd i siden. 
Pludselig var jeg ikonografi for et helt folkefærd. Jeg 
blev taget ned og efterladt i en hule, som folk tror 
jeg har forladt. I virkeligheden bor jeg længst inde, 
som et lille fnugkorn, og griner af den protestantiske 
arbejdsetik. Jeg viste vejen for vækst, og sidder nu og 
nyder frugterne af min tænkning. Skulle det være en 
12 timers arbejdsdag og en elsket du aldrig ser? Skulle 
det være en angstfuld depression og en dårlig ryg. 
Velkommen til det 21. århundrede. Gå på arbejde og 
vær en dydig vækster. 
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EN FLYGTNINGS OPVÆKST
Manila Ghafuri, debattør med afghanske rødder

Jeg bryder mig ikke om at blive kaldt flygtning, ikke 
længere. Der er store eksistentielle udfordringer forbundet 
med livet som flygtning. Hvem skulle tro min opvækst ville 
besejres af lyden af bomber og tabet af nationalfølelse.

Min opvækst blev splittet. Lige så nemt som selve ordet 
kan blive det. På splitsekunder. 
Op. Vækst.

Min store familie. Den store veranda. Mormors store smil. 
Varme og kærlighed. Latter og bollywoodsange.

Men hvad er meningen med livet uden modstand. Og 
modstand kom snigende. Fangende. Dræbende. Og den 
blev hængende.

Bomber og offentlige halshugninger. Nøgne træer og 
skæggede mænd. 
Hastige skridt og kyniske menneskesmuglere. Magt hos 
dem og afmagt hos mine forældre.

Vi sov her og der. Listen over steder jeg sov, blev længere 
og længere. I telte, skove, i et hul nede i jorden. I lastbil, 
forladte hytter, skure. Uhygiejniske lejligheder. 
Listen over mine drømme kortere og kortere. 

VOKSEVÆRK ELLER INGEN VÆKST HER TAK  
Vækst-scentralisterne: Anne Vraaby, Anders Ramløse 
og Emil H. Christiansen studerer teater- og perfor-
mancestudier på Københavns Universitet og er en del af 
Københavns scenekunstneriske vækstlagsmiljø

 VÆKST-TÆKST #2 
Festivallederen regner stadig med at vi laver  
noget tekst om vækst... fucking træt af det begreb... 
hænger mig i et vækstreb! 

Jeg tror der er gået forrådnelse i din forståelse 
af vækst Anders... jeg forstår godt din associa-
tioner, men mange koner og mange frø er jo ikke 
nødvendigvis en god vækst. Overproduktioner og 
vækstkamæleoner er der ikke noget sexet over! 
Begrebet skal vaskes, når vi sover! Vi har brug for 
nyt vat til karsen...

Der har du fat i roden! Der er i al fald noget der 
gror! Jeg kan godt se at vækst godt kan være 
vulgær!

Haha - Jamen, altså, vækst. Vækst når jeg tænker 
over det er en spøjs tilstand at befinde sig i. Jeg 
tænker på vokseværk i benene. At min kropslige 
vækst var forbundet med en smerte indtil jeg 
nåede den højde som jeg skulle være som voksen. 
Så forsvandt smerten og jeg voksede ikke længere. 
Men der er jo også vækst i en økonomisk sam-
menhæng. - en skal jeg grunde mere over. Er 
økonomien også forbundet med smerte? At noget 
skal syne hen for at fodre noget andet? Jeg synes 
vækst kan lyde meget lidt sexet. Jeg prøver bare 
noget her: se vedhæftet GIF af dvask panda, der 
slikker sig om munden

Glad for du siger sex. Sex er jo betinget af vækst. 
Som en plante skal vi jo alle gro. Ellers er der intet 
glædeligt ved det. Så sex og vækst er uadskillige, 
og da sex er godt (for det meste), så må vækst jo 
også være godt?

Bare fordi du er karseklippet er der ingen grund til 
at du ikke kan drømme om fabiohår. Vækst er de 
små håb og drømme vi løber med. For nogle er det 
et slik bag øret, for andre er det at sparke muren 
ned. Det ene er ikke vigtigere end det andet.

Ikke blot vulgær. Vækst er også det begreb der 
indebefatter utilstrækkelighed. Det minder os om 
at vi aldrig er gode nok. Og så er det jo bare lidt 
federe det handler om sex - for der er man aldrig 
god nok

Utilstrækkelig er BNP BNP BNP - hvad er vores 
bruttonationalprodukt? Hvad giver vi verden med 
vores evindelige vækst? Hvad får vi ud af det? 
Væksten vender retur og stirrer os i ansigterne 
med tomme øjne. Når vi lukker grænser og bort-
fejer vækst. Den vækst vil vi ikke have! Det vok-
seværk skal ikke ramme DK! Hvis grænserne blev 
åbne så ville vores lille verden flyde over. Vi har 
ikke plads her. På den måde vokser håbet på At-
lanterhavet til trods for bølger og knuste drømme. 
Håbet vokser, en fin gevækst når nu fremtiden er 
udsigtsløs. Fra havet forlades og jord betrædes for-
svinder håbet. INGEN VÆKST HER TAK. Jo BNP, 
men ikke fra dig på gummibåden. Dit vokseværk er 
for smertefuld for vores kongerige
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BIGGERS OPVÆKST
Af Jens Philip Yazdani, elevrådsformand

Hvorfor mig. Hvorfor er jeg, som jeg er: hvorfor er jeg, den 
jeg er? Jeg kunne have taget mine første skridt i en rotte-
befængt ét-værelses lejlighed på sydsiden af Chicago, 
ligesom Bigger. Jeg kunne have lært at sige mor, men  
aldrig far, ligesom Bigger. Og jeg kunne ende mine dage 
som voldtægtsmand, morder, grillet i den elektriske stol, 
ligesom Bigger. Men her sidder jeg. Velsoigneret, rar og 
venlig, veltalende og overhovedet ikke ligesom Bigger. 
Hvorfor mig? Min familie? Mig selv? Og hvorfor ham? Ham 
selv? Hans samfund? Vores vidt forskellige opvækster? 
Svaret svæver i luften, men i "Native Son" fra 1940 griber 
den sorte amerikaner Richard Wright ud efter det. Fanget. 
Bigger Thomas er en indfødt søn af sit samfund af sin 
opvækst, præcis ligesom jeg. 

BIOLOGISK VÆKST
Af Anders Kofoed, biolog 

Når en kæmpeblæksprutte kommer ud af ægget, er den 
under 5 mm lang. Fem år senere er den 15 meter. Skulle vi 
mennesker have samme evne, ville et barn være 1500 me-
ter højt i femårsalderen. Det er en værdiforøgelse på små 
300.000 pct. Det er et vækstpotentiale, som kan få enhver 
økonom til at savle af misundelse. Naturen kan generelt 
lære os meget om vækst. Men i disse økonomiske
tider, hvor vækst næsten er blevet et helligt mål, er den 
mest interessante viden at tage med sig måske, det vi  
biologer kalder ”overshoot”. Det er, når en gruppe af 
levende organismer overskrider omgivelsernes resurse-
bæreevne. Resultatet er et totalt kollaps af gruppen og i 
værste tilfælde uddøen. At ville vækste konstant er som  
at save den gren over, man selv sidder på, mens man  
fortvivlet kunstgøder, i håb om, at grenen bliver tykkere,  
så saven ikke når igennem. 

“Anyone who thinks that you can have infinite growth in a 
finite environment is either a madman or an economist.” - 
Sir David Attenborough

VIDSTE DE DET
Af Louise Alenius, komponist 

Der står en ældre herre ved siden af mig - inde i den lille 
franske parfumebutik. Han har en stor næse, og han har 
god tid. Nyder at skrue låget nænsomt af en flakon og 
læne sig helt frem for at dufte dybt og længe til en udvalgt 
parfume. Hans næse vibrerer hele bevægelsen igennem, 
og selvom den er fast og tung, så forekommer det mig, at 
hans fyldige næsetip strækker sig yderligere for at komme 
endnu tættere på duften. Det sender mig tilbage til  
Cattulus’ invitation til Fabullus, som jeg læste i skolen - på 
latin. Det tog tid at forstå ordene, men jeg har aldrig glemt 
digtet siden. Om en duft så vidunderlig, at man ønsker at 
blive omformet til én stor næse, og glide ind i den totale 
nydelsesform. Og nu sker det… IRL, lige ved siden af mig. 
Den ældre herre har fundet en sublim parfume, og hans 
næse er begyndt at vokse. Vokse ind over hans øjenhuler, 
ned over munden og fortsætter i eksponentiel vækst ind 
i brystpartiet. Ved hver eneste indånding morphes en ny 
kropsdel ind i kæmpenæsens brogede flader, og i takt med 
hans dybe rumlende vejrtrækning forsvinder manden ind i 
sin egen grotesk store næse.

Voldsomt og pludseligt bliver jeg flået ud af mit yndlings-
trip, af en fransk-nasal stemme…  Mademoiselle, ved de 
hvorfor en fuldvoksen herre som jeg elsker en kraftig duft? 
Det er, fordi mænds næser er i vækst helt indtil, vi dør. 
Vidste De det?
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ELSIE EYAKUZE
Jeg vil starte med en artikel, som jeg læste i går, om en 
litteraturfestival i Ghana. Titlen lød: ’Hvad skal afrikanske 
forfattere skrive om?’ Kan du forestille dig, hvor irriteret 
jeg er?! Forestillingen om, at du kan fortælle en forfatter, 
hvad vedkommende skal skrive om, er jo en form for 
overgreb! Skrivning er en så intim udtryksform, at når man 
politiserer det således, instruerende, som om at bare fordi 
man er afrikansk og forfatter på samme tid, så følger der 
bestemte forventninger med. Det tager jeg afstand fra, 
selvom det nok ikke er en særlig populær position pga. den 
identitetspolitik, som absolut skal gennemsyre alt, hvad vi 
laver.

At klumpe de to begreber sammen – who the fuck gør 
det?! Det sker kun, når du kommer fra den ikke-hvide 
verden. Hva’ helvede er egentligt en afrikansk skribent? 
Jeg ser ikke mig selv som en afrikansk skribent. Jeg ser 
først og fremmest mig selv som et individ, der tilfældigvis 
har alle de her andre identitetslag.

I forhold til vækst så er det fantastisk, at den første 
generation af vores fædre og mødre, som blev indført 
i en særlig litterær tradition; skrev deres fortællinger. 
De åbnede døren, og sagde: ’Hvad, vi bliver nødt til at 
gøre, er at eje den kendsgerning, at vi også må have 
individualitetens mod. Det er den svære del. Jeg nægter 
afrikanerne deres kollektive identitet, når det bruges 
til at begrænse os. Det må ikke underordne sig det her 
udefinerbare noget, der opstår, når du er i gang med at 
skabe et stykke litteratur. 

Elsie bor i Dar es Salaam i Tanzania. Hun er uddannet fra 
Sussex Universitet. Hun skriver en ugentlig klumme for 
den østafrikansk avis, The East African, og blogger på The 
Mikocheni Report.

VICTOR LUGALA
Jeg ser på litteratur som mangegrenet. For mange er 
litteratur kun én ting. Nu her med den nylige Nobelpris i 
litteratur, som jo gik til en musiker - Bob Dylan - så det har 
faktisk ændret litteraturens ansigt. Og for os afrikanere er 
det gode nyheder. 

Jeg tror, at det gør cirklen bredere for os i Afrika. Hvis du 
kigger på litteratur i f. eks. Sydsudan, så er hovedkilden 
mundtlig. Det talte ord. Folk fortæller historier. Det er det, 
vi er vant til. Selv til mennesker vi ikke kender, fortæller vi 
historier for at tømme vores hoveder, for hvad vi nu har på 
hjerte.
 
Hvis vi kigger på musikerne – og nu taler jeg om Sydsudan, 
som jeg kender bedst, men det er også repræsentativt for 
Afrika – hvis du sammenligner det skrevne ord med musik, 
så producerer musikerne mere litteratur på det felt. 
Og det giver vækst. 

For vi er vant til, os der gik i skole, at få at vide at 
litteraturen begrænser sig til det skrevne ord, og at det kun 
er for folk der går på universitetet. Vi skriver på et sprog, 
nemlig engelsk, der ikke er vores. Derfor laver vi fejl.
Selvom du ikke kan sammenligne Bob Dylan med vores 
musikere eller forfattere, så vil du f. eks. til en begravelse i 
en landsby opleve de gamle mennesker synge spontane 
lovprisninger. Det er en slags fortælling, og det er i sig selv 
litteratur. Det er mundtlig litteratur. Det er endda bedre end 
det, du sidder ned i en skoleklasse for at skrive, fordi det er 
spontant. Det kommer fra dybt indefra i hjertet. 

Victor er født i Juba, Sydsudans hovedstad. Her arbejdede 
han som journalist indtil juli 2016, hvor han flygtede til 
Uganda pga. konflikt. Han har skrevet flere noveller, der alle 
foregår i Sydsudan. 
    
JACKSON BIKO
”Jeg underviser normalt et hold masterclass i kreativ 
skrivning. Spirende skribenter kommer her med en 
forestilling om, at hvis de nu sidder i det samme rum som 
en relativ succesfuld skribent, så vil de indånde noget 
af den samme luft, og det vil få dem til at skabe værker 
på en skarpere måde. At det vil få dem til at vokse som 
skribenter.

Jeg har imidlertid lært over tid, at rigtig vækst i litteratur er 
todelt - i det mindste for mig i min personlige erfaring: Det 
handler både om at læse og at skrive. Jeg skriver næsten 
1000 ord hver dag. Og jeg læser altid. Jeg abonnerer på 
The Sunday Times og The New Yorker, og jeg læser altid 
noget online. Og det nærer kunsten at skrive. Hvis jeg 
stopper med at læse, så flyder min skrivning ikke særligt 
godt. Jeg tænker omkring ord - det er som en brønd med 
vand.

Her er tonsvis af læsere, men vi har en kultur hvor læsning 
ikke er glorificeret. Vi er ikke læsere. Magasiner kommer 
og går. Vi har f. eks.  ikke et mandemagasin – vi har ikke 
en kenyansk version af Q Magazine. Her er en antagelse 
om, at mænd ikke læser. Og hvad betyder det, hvis mænd 
ikke læser?! Betyder det, at de ikke skriver? Jeg er 100% 
sikker på, at de to ting hænger sammen. Jeg har ikke 
noget statistik, men 70% af kvinderne i min masterclass er 
kvinder. Og kvinder læser mere. Der findes flere magasiner 
for kvinder I Kenya. Derfor – du kan se, at der er en trend: 
– skrivning kommer ikke til at vokse, det vil ikke skabe 
store skribenter, med mindre kulturen for at læse og skrive 
påskønnes. 

Jackson Biko bor i Nairobi. Han er skribent og redaktør, og 
underviser i kreativ skrivning. I 2016 vandt han prisen for 
Kenyas bedste blog.

 TANZANIA, 
 SYDSUDAN 

 OG KENYA 
 – TRE NEDSLAG I LITTERATUREN 
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Af Lone Hørslev

1.

Jeg har læst en bog 
om livets udvikling, om fire milliarder års evolution. Det er 
svært at se sig selv i sådan en langtrukken fiktion. Men-
nesket som en flod der løber i et ældgammelt landskab. 
Og som bliver ved med at løbe MEDMINDRE vi selv sætter 
en stopper for festen – og det gør vi. Ja. Der er ikke længe 
til, jeg kan mærke det helt ind i mine knogler. En følelse af 
at være en del af noget større. To billeder: En myretue. En 
flod. 

Det er sådan noget jeg tænker når jeg sidder her og kigger 
på Valby station. Det gør jeg hver dag. Og det elsker jeg. 
Jeg elsker når folk kommer løbende, når de SPRINGER ud 
ad bussen, og okser af sted med deres tasker. Det virker så 
effektivt og desperat. 

En myre der hopper ind i et tog. 
En vandpartikel, der følger strømmen. 

2. 

Jeg har hørt et program 
i radioen om kunstig intelligens. Det er åbenbart kun et 
spørgsmål om halvanden generation før mennesket har 
udviklet en maskine, der er klogere end alle mennesker 
på jorden tilsammen. Det er den vej det går. En maskine. 
En maskine der vil rumme al viden, alt der nogensinde er 
tænkt og nogensinde vil blive tænkt. Alt sammen i denne 
her maskine. En maskine der ved alt, ser alt, altså i princip-
pet en slags GUD. I programmet sagde de at det bliver 
spændende at se hvad sådan en maskine vil gøre med 
menneskerne. Frelse dem eller udslette dem, det bliver én 
af delene, sagde manden i radioen. Også dét sidder jeg 
og tænker på mens jeg holder øje med Valby station. Jeg 
tænker på hvad det overhovedet vil sige at blive frelst. 

3. 

Min søster fortalte om en mand 
der gik i biografen hver eneste aften. Hver eneste aften og 
altid i biografens største sal, 1. Hver dag den samme film, 
samme sal. Indtil de skiftede filmen og hver aften tog han 
bussen hjem fra biografen igen klokken halv ni. Hver aften. 
Halv ni. Altid før filmen sluttede, den samme film igen og 
igen. Indimellem i månedsvis, indtil en ny kom på plakaten 
og hver aften lige uvidende om hvad filmen sluttede med. 

Nogle gange tænker jeg at det er sådan jeg ønsker at leve: 
at løse billet til 
en storslået fiktion hver eneste dag. Lige dele rutine og 
magi. Og heller ikke jeg ønsker at kende slutningen. 

 VÆKST. 
 VALBY STATION. 

 EVOLUTION. 
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 VÆKST. 
 VALBY STATION. 

 EVOLUTION. 

Foto og tekst: Louise Sommer Hendriksen

Bogen Kommer er en biblioteksservice, hvor bøgerne 
kommer til lånerne en gang om måneden. Abonnenterne 
på Bogen Kommer bestiller de bøger, de gerne vil læse 
i den næste måned, hvorefter bøgerne bliver leveret til 
døren af en chauffør, som så tager sidste måneds bogstak 
med tilbage til biblioteket. Jeg fik lov at besøge tre lånere i 
Indre By til en snak om læsning, historie og København. 

Lise:
Lises hjem er grønt. Grønne møbler, grønt nips, grønt stof 
på væggene. Lejligheden er lille, og derfor har Lise nøje 
udvalgt de bøger, hun ikke kunne undvære: faglitteratur 
om pædagogik, syning, Københavns historie. Nogle krimier 
og romaner. Selvom lejligheden er grøn, går Lise mest 
i sort tøj; en vane fra dengang hun var dukkefører på 
Marionetteatret i Kongens Have. 

Jeg lægger min telefon på bordet mellem os og spørger, 
om jeg må optage samtalen. Lise godkender. ”Og når du 
sidder med den, så tænker jeg; jeg er lige ved at læse 
"De Urolige" af Linn Ullmann, hvor hun har købt sådan en 
moderne optager til når hun skal interviewe sin far, og så 
kan hun ikke høre noget som helst andet end knitren og 
støj. Men jeg synes faderen bliver meget udleveret. Det er 
lidt en tendens i litteratur i dag, og det bryder jeg mig ikke 
om.” siger Lise. "De Urolige" er en af de bøger, hun har lånt 
gennem Bogen Kommer.

Jeg spørger, hvad hun ellers læser. ”Det er en blanding. 
En salig blanding. Jeg læser ikke målrettet, overhovedet.” 
Lise har altid læst meget, og altid med denne blandede 
læsestrategi. ”Jeg læser fordi jeg kan. Det er mit svar, 
når folk spørger, hvorfor jeg læser. Og jeg har altid gjort 
det”. Hun har også læst mange klassikere, men med 

 BOGEN KOMMER! 
Birgit:
Birgit har abonneret på Bogen Kommer i to år. ”Det har 
fungeret virkelig godt. Chaufføren kommer altid på slaget, 
og Dorte Spon (som er ansvarlig for Bogen Kommer på 
Københavns Hovedbibliotek, red.) er god til at give mig 
idéer. Hun har sans for de forskellige lånere og deres smag. 
Nogle gange lægger hun en bog med i stakken, som hun 
tror, er noget for mig,” siger Birgit og forklarer mig, hvordan 
hun vælger sine bøger: ”Jeg snakker med venner, og så 
læser jeg anmeldelser. Jeg holder Weekendavisen – den 
opfylder alle mine behov. Bogtillægget er fremragende, det 
bedste, der findes. Og så er det en fryd at kunne bestille de 
nyeste bøger gennem Bogen Kommer.” Birgit er gammel 
journalist og har tidligere rejst jorden rundt og skrevet 
reportager og lavet interviews.

Birgit fortæller mig, at hun som regel læser et par timer 
hver aften. Hun læser både nye og klassiske romaner, men 
ikke mange krimier: “Jo, hvis jeg skal ha’ et pusterum, så har 
jeg en svaghed for Leif G.W. Persson.” Hun er også særligt 
glad for nyere svensk litteratur, som Kerstin Ekman, Tomas 
Tranströmer, Jonas Gardel, Elisabeth Åsbrink og Tom 
Malmquist. 

Inden jeg går, viser Birgit mig sit lille chartek, hun har 
lavet til Bogen Kommer: Bøger at bestille. Her lægger hun 
anmeldelser og skriver de titler op, hun er interesseret 
i. ”Jeg køber også bøger, men kun de bøger, jeg ved, jeg 
vil vende tilbage til. Da jeg for et par år siden flyttede i 
bofællesskab med min datter, svigersøn og barnebarn, 
sagde jeg farvel til mange hyldemeter, men jeg har stadig 
mange bøger. Men nu har jeg kun bøger, jeg elsker, og som 
jeg kan tage frem igen og igen.”

alderen er læsningen blevet mere lystbetonet. Jeg 
spørger ind til Lises forhold til krimier: ”De er jo tit lige 
så meget samfundsbeskrivelser og litteratur som de er 
gådeløsninger. Og mange af dem er jo også formidling af 
videnskab, bare med et plot. Så lærer man noget nyt, men 
det er spændende på samme tid.”

Lise gør opmærksom på de grønmønstrede servietter, der 
ligger på det lille tebord. De er fra Selma Lagerlöfs hus i 
Sverige. Lagerlöf havde et grønt bibliotek; grønne vægge 
og grønne møbler i et stort, aflangt rum. ”Det var, så jeg fik 
helt kuldegysninger, så smukt var det,” fortæller Lise. 

Inger:
Inger hører mange lydbøger; hun synes, de er lettere 
at koncentrere sig om, men hun har også læst mange 
papirbøger før i tiden. Jeg har aldrig hørt lydbøger, så 
jeg har mange spørgsmål. Inger besvarer dem tålmodigt. 
Lydbøger har et ekstra lag indbygget i læsningen, fordi der, 
i tilgift til forfatterens stemme og læserens stemme, også 
er en oplæsers fortolkning. ”Jeg hørte en for nylig, som 
udtalte hver eneste stavelse, når han læste. Det var næsten 
for meget. Det fik oplæsningen til at halte lidt; det skal man 
jo vænne sig til. Men alle læser jo op forskelligt. Nogle laver 
nærmest stemmer, når de læser op. Det er forskelligt.” 
Inger er glad for historiske beretninger, biografier og 
slægtsromaner, især fra bondetiden. Og bøger om den 
jyske hede. ”Jeg ved ikke hvorfor”, siger hun først, men 
retter sig selv. ”Jo, det er måske fordi min fars familie 
stammer derfra.” Inger fortæller mig, at hendes moster var 
gift med Christian Dalgas, søn af Enrico Dalgas, som var en 
af de ledende kræfter i tilplantningen af heden. ”Jeg kan 
slet ikke forestille mig, hvordan det foregik. Det må jo have 
været med hest. Og tålmodighed, og hårdt arbejde.” 
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Det er en kærlighedshistorie. Ingen 
tvivl om, at de elsker hinanden. To 
mennesker, deres liv, sammen. Og 
hvordan tager det sig så ud. Når det 
er det smadrede liv, når alt er på den 
præmis, at det er det smadrede liv. 
Det er den idyl, der er. Det er den 
balance, der er. Sammen er de Bonnie 
& Clyde, Lady & Vagabonden. Sammen 
er de uovervindelige. Sammen er 
de. Men hvad sker der så, når deres 
symbiose forurenes, og dysforien 
lægger gråviolette slør overalt. Når 
der pludselig kommer indbrud. Når 
dysforien bliver en del af præmissen. 
Og han er lidt psykopatisk. Og hun 
næsten lige er flyttet hjemmefra.

„Når de vågner på madrassen 
og er helt skæve i hovedet, 
ude af stand til at fokusere 
eller holde balancen, så ta-
ger de snakken, og den bliver 
til et skænderi, der bliver til 
en slåskamp. Noget bliver 
knust. Der bliver skreget. 
Naboerne stimler sammen 
ved døren. Burde man gøre 
noget? Hvad skal man gøre? 
Kan man gøre noget? De er 
rumpenisser fra Mattissko-
ven. Så har HP og Samsine 
slået op, og inden hun er ude 
af døren, har de fundet sam-
men igen.“

Jacob Skyggebjerg debuterede i 2013 med 
romanen Vor tids helt, shortlistet til Bodil og 
Jørgen Munch-Christensens debutantpris. I 
2015 udkom romanen Hvad mener du med vi, 
nomineret til DR Romanprisen.
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GLADIATOR 
ROMAN

Pressen skrev:
Om Vor tids helt:

✶✶✶✶✶

„Sort og suveræn“
 – Berlingske

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

„Hold da helt folkeferie“
– Politiken

✶✶✶✶✶

„Ja, så godt er det“ 
– Ekstra Bladet

Om Hvad mener du med vi:

„Virtuost kaster han alle tænkelige og 
utænkelige prosagenrer i fjæset på 

sin læser, som så (…), kan slippe 
valget og lade sig behørigt 
imponere af, at forfatteren 

mestrer hele palletten“
– Information

✶✶✶✶

„Sær og original“ 
– Ekstra Bladet

www.forlagetgladiator.dk

Hans Otto Jørgensen
Revolutionær – en Andy Warhol-komposition 

marts 2017

Jacob Skyggebjerg
Jalousi 

april 2017

Selma Rosenfeldt-Olsen 
Leipziger Tagebuch 

januar 2017

Susan Simonsen 
Det underdanige og det magtfulde 

februar 2017

NY DANSK LITTERATUR

Vores betingelser, når 
vi vokser op, er dybt 
forskellige og med til at 
præge os livet igennem. 
Nogle oplever særlige 
udfordringer, fordi de 
på den ene eller anden 
måde ikke passer ind i 
de normer for opvækst, 
som samfundet tilbyder. 
Litteraturen er et af de 
steder, der virkelig er i 
stand til på nuanceret vis at 
formidle disse individuelle 
erfaringer. Under Kbh 
Læser er der mange 
muligheder for at lægge 
øre til disse erfaringer. 
Det sker blandt andet 27. 
februar, når tidsskriftet 
Marronage inviterer 
forfatter Lone Aburas ind 
på Hovedbiblioteket for at 
læse op fra sin tekst ”Det er 
jeg, der taler (Regnskabets 
time)”, der undersøger en 
opvækst præget af racisme.
 
Der er også mulighed 
for at blive klogere på 
det at vokse op som 

seksuel minoritet, når 
LGBT Biblioteket holder 
åbent hus 5. marts, og når 
forfatteren Line Lybecker 
præsenterer sine bøger 
om unge, der vokser op 
med en anden seksualitet 
end den, familie og venner 
tager for givet. Marronage 
sætter 25. februar fokus 
på transnational adoption 
som en forlængelse af 
en kolonial arv overfor 
opfattelsen af adoption som 
”en god gerning”.

Hvilken betydning har de 
konkrete rammer, man 
vokser op under? Er der 
nogen fysiske rammer, der 
har større betydning end 
andre? De spørgsmål kan 
man måske blive klogere på 
når BL – Danmarks Almene 
Boliger og Hovedbiblioteket 
undersøger arkitektur 
og byplanlægning i de 
almene boligområder 
Gellerupparken og 
Urbanplanen, der de 
seneste år er blevet sat på 

det litterære landkort med 
blandt andet værker af 
forfatterne Hanne Højgaard 
Viemose og Morten Pape.
 
Det er ikke bare i 
opvæksten, man udvikler 
sig, men hele livet. Er 
denne bevægelse egentlig 
kun fremadskridende? Og 
kan vi overhovedet forstå 
livet kronologisk? Krono-
normativitet er et begreb, 
der netop udfordrer de 
tidslige normer, der styrer 
vores liv; at man skal gøre 
bestemte ting i livet på 
bestemte tidspunkter. 
Før eller siden vil alt og 
alle dog dø, konstaterer 
aldersforsker Suesh Rattan 
på Vanløse Kulturstation 
2. marts. Selvom vi fødes, 
ældes og dør, kan livet ikke 
forstås så lineært og enkelt 
ifølge Rattan, for vores liv 
går også tilbage alt efter, 
hvordan vi har det og ser 
os selv.

 VOKSEVÆRK – NÅR 
 OPVÆKSTEN VÆRKER 

 HOVEDSTOLE I PROGRAMMET: 

WE ARE DIGITAL

WE ARE CRAFTSMEN

WE ARE HARDCORE CODERS

WE ARE CREATIVE

WE ARE INNOVATIVE

AND WE LOVE TO BUILD  
WEBSITES AND APPLICATION
moonbird.dk
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Interview med Jenny Erpenbeck af Niels Offenberg 

Jenny Erpenbeck er aktuel i Danmark med romanen 
"Går, gik, gået"; en roman, der tager fat i den aktuelle 
flygtningesituation i Tyskland og Europa. Kbh Læser  
har som optakt til Jennys besøg under festivalen  
interviewet hende om vækst og politisk litteratur. 

Dette års tema for Kbh Læser er VÆKST. Det er et tema, 
der på mange måder er indbegrebet af en politisk diskurs 
eller et bestemt politisk vokabular, men vi vil med denne 
festival forsøge at belyse, hvad kunsten og litteraturen 
kan sige om dette emne. Hvad er din første indskydelse i 
forhold til dette ord eller begreb?

Det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører ordet 
‚vækst‘, er altid et udtryk fra Janusc Korczak, den berømte 
polske pædagog, der i 1942 gik med ind i gaskammeret i 
Treblinka sammen med børnene fra sit jødiske børnehjem. 
I forbindelse med barnets udvikling taler han om ’det 
hemmelighedsfulde arbejde med at vokse op’. Hans syn på 
temaet vækst er stærkt præget af begrebet forvandling, 
og det finder jeg meget smukt. Det handler netop ikke om 
tilvækst, om ’mere’ eller ’større’, det handler om forandring, 
om afskeder og nye begyndelser.

Vækst er på en måde samfundets store fortælling. Du taler 
om at vende tilbage til den store fortælling og til utopien i 
litteraturen. ’Vækst’ er jo den store fortælling, vi har. Kan du 
se dig selv skrive en roman om vækst?

Når jeg ser begrebet vækst brugt om politiske og økono-
miske udviklinger, bliver jeg altid meget skeptisk. Jeg tror 
ikke på at redde verden gennem stadig større vækst, og 
jeg tror heller ikke på, at menneskeheden udvikler sig til et 
stadigt højere niveau. Vækst i industriproduktion og i han-

del betyder en mere intensiv udnyttelse af de naturlige  
ressourcer, der – som vi alle ved - er begrænsede, og 
følgen er en stadig større social ulighed. At beskrive 
det er dog nok mere en sag for faglitteraturen. Det, der 
interesserer mig litterært, er snarere overgangene, på det 
private og det politisk-historiske plan. Overgangene er 
der, hvor vækst i betydning forandring manifesterer sig. 
Og i princippet har jeg aldrig skrevet om andet. At forstå 
hvornår og hvordan overgange kommer i stand og præcis 
hvordan tiden ændrer sig, det er det, der interesserer mig 
allermest.

Og i så fald, - på hvilken måde vil litteraturens sprog 
adskille sig fra den politiske diskurs? Hvad vil litteraturen 
(eller kunsten) indfange, som den politiske fortælling ikke 
fanger?

Jeg tænker for det første, at identitet er stærkt præget 
af sociale relationer, og for det andet at en stor del af de 
forandringer, vi oplever og selv gennemlever i løbet af 
vores liv, udspiller sig i forhold til værdier. Men begge dele, 
dvs. forandringer og tab af menneskelige relationer, og 
forandringer i vores egne værdier, er det måske kun lit-
teraturen, der kan begribe eller beskrive. Litteraturen kan 
levendegøre de følelser, der til forskellige tider har knyttet 
sig til forandringerne. På den måde løfter litteraturen 
vores blik ud over grænserne for vores egen eksistens.

Al litteratur, der vender sig mod det politiske, bliver sæd-
vanligvis kritiseret for ikke at være litteratur, ikke at være 
æstetisk etc. Er det sværere at skrive en politisk roman?

For mig som forfatter er det ikke sværere, fordi jeg jo lige-
som ved et historisk stof prøver at se på tingene fra en vis 
distance. Men måske stiller det større krav til læseren at 
se bagom et aktuelt tema og erkende de grundlæggende 

spørgsmål, som forfatterne har stillet i årtusinder: Om 
muligheden for at begynde forfra, når alt, hvad man kender 
og elsker, er blevet ødelagt eller tilintetgjort; om forskel-
len mellem ens eget selvbillede og andres billede af en; 
om hvordan man forholder sig til grænser, som natur eller 
politik sætter op for en. 

Du har beskæftiget dig med variationer af vækst-temaet 
tidligere i dine bøger: både den personlige vækst og 
manglen på samme (Geschichte vom alten Kind) og 
samfundets vækst og undergang (Heimsuchung). Ser du 
en sammenhæng mellem disse variationer på mikro- og 
makroplan?

Jeg ser en sammenhæng, og den interesserer mig meget. 
Jeg tror, at forandringerne i samfundet ofte slår igennem 
helt inde i den menneskelige fysik – såvel som i psyken. 
Det, man kalder ’store historiske begivenheder’, udspiller 
sig jo i virkeligheden altid kun i utallige enkeltskæbner.  
I de perioder, hvor man glemmer at den enkelte anden lige 
så godt kunne være en selv, kan der godt ofres tusinder af 
menneskeliv på at skabe kulturelle toppræstationer som  
f. eks.  pyramiderne, men det fører jo altså også til byggeriet 
af koncentrationslejre.

Oversættelse: Charlotte Sejer Andersen

 FORANDRING,
 AFSKEDER OG 

 NYE BEGYNDELSER 

I samarbejde med 
Goethe-Institut Dänemark 

 VOKSEVÆRK – NÅR 
 OPVÆKSTEN VÆRKER 

Jenny kan opleves i samtale med Carsten Jensen  
på Kbh Læser fredag den 3. marts kl. 17 på  
Hovedbiblioteket
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 HAR DU TALT MED DIN 
 ANTIKVAR 

 I DAG? 

SECOND BEAT ANTIKVARIAT  
JAGTVEJ 129

BLÅGÅRDS ANTIKVARIAT
SKINDERGADE 23

TRIANGLEN ANTIKVARIAT
ØSTERBROGADE 72

CORSAREN
NORDRE FRIHAVNSGADE 86

CLASSENSGADE ANTIKVARIAT
CLASSENSGADE 5

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT OG FORLAG
FIOLSTRÆDE 34

PALUDAN BOG OG CAFE
FIOLSTRÆDE 10

THE BOOKTRADER
SKINDERGADE 23

HERMAN H. J. LYNGE OG SØN
SILKEGADE 11

PETER GROSELL’S ANTIKVARIAT
LÆDERSTRÆDE 15

BØGER OG KURIOSA
LÆDERSTRÆDE 9

Antikvariater i København
Denne liste er ikke fuldstændig; 

der findes heldigvis en masse små 
listige antikvariater, som man kan 
opsnuse, opdage og fordybe sig i. 

Listen her kan bruges til at forvilde 
sig i de mange gode steder og 

begrave sig i de mange bøger, der 
får liv igen, når I opstøver dem. 

KIRKEGAARDS ANTIKVARIAT
ISLANDS BRYGGE 25

ANTIKVARIATET
AMAGERBROGADE 22

STORRS ANTIKVARIAT
AHLMANNSGADE 1

SEIERS ANTIKVARIAT
NANSENSGADE 76

MANDØES ANTIKVARIAT
NANSENSGADE 43

FORUM ANTIKVARIAT
H. C. ØRSTEDS VEJ 39B

FINNERUPS ANTIKVARIAT
LAVENDELSTRÆDE 7

ANDERSENS ANTIKVARIAT
KIRKEBJERG PARKVEJ 4, 1. TH
2605 BRØNDBY

ANTIKVARIAT 2B
DANNEBROGSGADE 2B

SOPHIA RARE BOOKS 
FLÆSKETORVET 68
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Af Pernille Kjær Ramsdahl

Antallet af københavnske antikvariater bliver mindre, men 
det gør vores kærlighed til dem ikke. 

Vi har i år sat fokus på Københavns antikvariater. Hvorfor? 
Fordi de er fantastiske at besøge. Vi har været forbi nogle 
af dem for at få litterære anbefalinger til væksttemaet. 
Her er vi blevet budt på en snak om litteratur; udødelig lit-
teratur, nutidens litteratur og dens evne til at skabe rum for 
fordybelse og et pusterum fra hverdagen. 

Det er ligeledes antikvariaternes særlige evne at skabe 
sådanne rum. At de har et anderledes rum, er tydeligt at 
mærke. Det giver en form for hulefornemmelse, når man 
træder ind ad døren og aktiverer en dørklokke, der kræver 
sin opmærksomhed i et ellers stille rum. Den særlige duft, 
der rammer én, mens man prøver at gennemskue, hvor 
man skal starte. Antikvaren, der begynder at lede efter sin 
nye gæst i de oftest yderst veludnyttede rum. De er altid 
friske på en snak og en anbefaling, og snakken flyder som 
oftest kun afbrudt af andre kunder, der skal betjenes. Her 
er der tid til alle og intet inviterer til, at man skal skynde 

sig eller komme foran i køen. Der er ingen tvivl om, at det 
er antikvarerne, der gør stedet til noget særligt. De er 
drivkraften bag og antikvariatets interessefelt er ligeledes 
antikvarens.
 
Antikvariaterne er desværre ikke den forretning, der boom-
er i København eller i resten af landet, og der er markant 
færre end for blot 10 år siden. De bliver udkonkurreret af 
genbrugsbutikker med bøger til en femmer og billigbøger 
fra internettet.

Det er en skam, fordi de har deres eget værd. De er på 
deres egen måde modstykket til den klassiske opfattelse af 
vækst som for mange associeres med effektivitet, forbrug, 
kortsigtethed og hensynsløs fremadrettethed. Antikvariater 
indbyder til en pause til at kigge hylderne igennem efter  
inspiration eller snakke med antikvaren om litteratur og 
højst sandsynligt blive anbefalet en bog, man aldrig før har 
hørt om. De er nemlig også vores adgang til litteratur, der 
ellers kunne blive glemt i hverdagens gængse litteratur-
cirkler. Litteratur, der kan være svær at få adgang eller 
kendskab til. De kender de glemte bøger, og hvis man er 
rigtig heldig, har de dem på en eller anden hylde i, hvad der 
virker som en labyrint af bøger.  

Så lad os råbe hip hip hurra og længe leve for vores antik-
variater. Og husk dem, næste gang du har tid til overs og 
du mangler et pusterum eller inspiration – det kan varmt 
anbefales.

René Ahlgren, Antikvariat 2B anbefaler:
Vi kender alle Disneys version af Pinocchio, men det 
samme er ikke helt tilfældet for den originale version af 
Carlo Collodi fra 1883. Det er en rejse uden lige Pinocchio 
skal igennem for at blive en rigtig dreng eller blive voksen 
med alle de moralske overvejelser, der dertil hører. Ligesom 
mange af de andre klassiske eventyr, er der naturligvis 
også her en moralsk prædiken bagom. Det er ikke kun 
et godt eventyr men også et spændende et, der rejser 
spørgsmål om, hvordan man tackler at være menneske 
med alle de fristelser og ”onde” personer man møder, og 
det rejser især spørgsmålet: Hvornår er man færdigvokset?

Jens Sirich, Trianglen Antikvariat, har givet os et bud på 
en must read-bog, der forholder sig til vækst; eller i dette 
tilfælde hvad der kan virke som vækstens følgesvend, 
konsekvenser: 
 
Kun én jord af Barbara Ward og René Dubos er en uofficiel 
miljørapport skrevet på opfordring af FN fra 1972. Den har 
en simpel logik bag sig, nemlig at vi kun har et vist antal 
ressourcer, og hvis vi låner for meget, kan vi ikke betale 
tilbage. Med et nutidigt syn rejser den en hel anden  
problematik, der er værd at overveje, nemlig at miljø- 
problematikkerne ikke er nye. De har været varslet helt 
tilbage i 1870. De er bare ikke blevet taget seriøst.

Per Laursen, Forum Antikvariat anbefaler:
De fleste af os har læst Franz Kafka, nikket genkendende 
til hans navn eller måske ligefrem kaldt noget ”kafkask”. En 
af hans udgivelser, som ikke er så kendt, er "Kære far, forstå 
mig ret", der er et brev til hans far, som aldrig blev sendt. 
Her reflekterer Kafka om (mis)forholdet mellem barn og 
voksen, der højst sandsynligt er kærligt, men ikke ligeligt 
og derfor ikke sundt. 
Det er en kort sag, som er let at læse og værd at læse, 
fordi den får en til at gentænke ens forhold til ens opvækst 
og forældre og overveje, hvilke forhold man vil have til de 
kommende generationer. 

Benjamin Frederik Storr-Hansen, Storrs  
Antikvariat anbefaler: 
Per Højholts bog "6512" fra 1969 er en bog, der vokser, 
når man læser den. Handlingen er simpel, sågar triviel: en 
dagdriver, der lever sit liv på bibliotekernes læsesale, har 
fundet en kalender og begynder at skrive sine oplevelser 
og strøtanker i den - en side per dag. Ofte handler siderne 
om, at han er træt af bogen og ikke gider skrive. Langsomt 
falder kalenderen fra hinanden og er til sidst et bundt 
papirer holdt sammen med elastik. 

Alligevel er den sært fascinerende. Fortællingen er opløst 
i den form, vi normalt kender - den kronologiske fremad-
skriden i tid. Per Højholt spiller rollen som forfatteren, der 
blot har fundet den rodede stak af kalenderblade og sat sig 
for at organisere dem. Og hvilken nemmere måde end at 
bruge det gode gamle alfabet? Bogen består af 110 num-
mererede ark, der er sat i system efter deres begyndelses-
bogstav. Læser man bogen fra ende til anden, opstår der 
derfor nogle sælsomme handlingsmønstre. På én side er 
vennen Albinus død og borte, mens han på den næste står 
og drikker øl ved buslæskuret, som om intet var hændt. 
Som læser investerer man sin tid i bogen og forsøger på 
en måde at få skabt sammenhæng i de rodede notater. 
Og denne indsats er faktisk medregnet i bogens titel. For 
hvorfor lige 6512? I bogen findes et regnestykke, der illu-
strerer, hvordan det er gået til: de 110 ark lægges sammen, 
hvilket giver 6105. Oveni lægges 407, som får totalen op på 
6512.  De 407 er læserens bidrag, og bogen bliver således 
først fuldendt ved læsningen. Den ulæste bog er 6105. Den 
læste bog er "6512".
Værket vokser.

Uffe Sand, Amager Antikvariat anbefaler: 
Før Erlend Loes Doppler var der Henry DavidThoreaus 
"Walden – Livet i skovene." Bogen er fra 1854 og bygger på 
forfatterens oplevelser og refleksioner, da han flytter fra sit 
komfortable liv i byen til søen Walden i de nordamerikan-
ske skove. Efter to år i skoven flytter forfatteren tilbage, 
hvorefter bogen bliver udgivet. Bogen indkapsler et ønske 
om at flygte fra tidens tempo, ligeså vel som selve bogen 
har et langsomt et og et ønske om et simplere liv, hvor det 
er en åndelig vækst, der er i fokus.

Tommy Kirkegaard, Kirkegaard Antikvariat anbefaler: 
Gerry Johanssons Öglunda er så tæt på nulvækst, som 
man næsten kan komme. Det er en fotobog kun med 
billeder af træer. Den kan ikke bruges til meget, hvis man 
bare bladrer den igennem. Den skal nørdes og helst med 
en lup og et glas cognac – det er nemlig i detaljerne, at 
den åbner sig. Den tematiserer ikke kun længslen efter et 
fristed, men den skaber også ét for sin læser. 
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Af Jon Auring Grimm

− Nu sidder jeg bare og vrøvler… Ja, men vi får jo også 
præstationsangst, når du sidder der og siger Artaud.
− Hvad siger Artaud om stemmen, som vi lige kan omfor-
mulere til vores eget? Ha ha!

Jeg får sagt noget med, at stemmen jo i en vis forstand er 
en krop uden organer, med reference til Antonin Artauds 
geniale radiospil ”Den endegyldige afskaffelse af Guds 
dom”. Ordet der får stemme, et æterisk legeme.

− Der er faktisk flere af vores forfattere, der direkte 
adresserer stemmen. Sidste år debuterede Victor Boy 
Lindholm som radiodramatiker hos os med hørespillet 
”Verdensborger #1”, hvor to piger henvender sig direkte til 
lytteren
− Hallo. Hallo kan i høre os?
Kan I høre os?
Kan I høre, hvad I siger?
Vi taler til jer igennem tiden.
Vi taler til jer fra vejene.

Det er Niels Erling og Anders Djurslev fra AKT1, der taler. 
De har indfundet sig i Hovedbibliotekets Cafe, hvor jeg 
spiser dem af med kaffe og croissanter, til en snak om 
AKT1, radiodramatik, ordet og stemmen.

Hvad er AKT1? 
AKT1 har eksisteret i tre år og er et initiativ, der skal skabe 
mere dansk og nordisk radiodramatik. Deres materiale er 
ordet, der omsættes til stemme og indkredses af lydsce-
nografi og musik. De henvender sig til forskellige skriv-
ende talenter, det kan være alt fra dramatikere, forfattere, 
lyrikere, essayister, journalister og forskellige kunstnere, og 
lader dem debutere som radiodramatikere. Der er ganske 
få rammer og dogmer, som de skrivende skal indfinde sig 
under. Det skal kunne opføres af maks. tre skuespillere, 
og det må vare 20 minutter.

− De må skrive, hvad end de får lyst til. Det er altid debuter, 
førstegangsprojekter. Mange af vores radiodramatikere har 
slet ikke skrevet dramatik før, så vi forsøger også at bygge 
bro og skabe rum for mange forskellige genrer.
− Vi forholder os afsøgende og undersøgende. En af 
styrkerne, synes vi selv, er vores bredde. Man kan måske 
opleve det som meget lidt kurateret, da vores projekt både 
indholds- og udtryksmæssigt stritter i så mange retninger, 
men egentlig er det meget bevidst kurateret bredt, strit-
tende. Når man deltager i et af vores arrangementer, hvor 
vi som regel præsenterer fire hørespil, kan man opleve alt 
fra meget smalle poetiske dramaer, over såkaldte iradi-
osættelser af kronikker og essays, til genrer som horror og 
slapstick.

Det vidner alsidigheden af deres produktion også om. Når 
en tekst er indleveret, gives den videre til en instruktør og 
til op til tre skuespillere, der iscenesætter den. En lydsce-
nograf foranstalter en kollage af lyd og musik, der indram-
mer fortolkningen.

− Det er jo meget sigende for teatret, at mange mennesker 
og fagligheder er involveret. Det skal igennem mange 
hænder, der undervejs påvirker processen og er med til at 
forme det endelige resultat.
Den færdige produktion fremføres så i et onetake foran 
et levende publikum. På den måde er det også tættere på 
teatret end meget andet nutidig radiodramatik. Skuespill-
erne kan ikke tage replikkerne om til den rette intonation 
rammes. Det er den konkrete performance, her og nu, der 
udgør forestillingen.

− Det er nærmere teatret på den måde, hvor anden radio-
dramatik måske er tættere på filmen, der er gennemredi-
geret og gennemkomponeret. Vi går op i, at det er teatret, 
der er forlægget.
− Det kan man også høre på vores optagelser. Der er små 
fejl i. En ølflaske der vælter et sted. Publikum griner eller er 

tavse som graven. Det har en friskhed i sig på den måde.
− Så teksten er ikke bare tekst.

Ordet og stemmen
Nej, teksten er ikke bare tekst. Og så er vi slået tilbage til 
starten af artiklen. Hvad sker der, når man hiver kroppen 
ud af dramatikken? Eller rettere; når stemmen bliver ordets 
krop? Ordet står stærkt, slår de fast, og formatet sætter 
ordet på spil, giver det stemme.

− Selvom de fleste af vores tekster handler om mennesker 
med kroppe, så står stemmen i vores produktioner jo fuld-
stændigt isoleret. 
− Ja, det er jo lige meget, hvordan skuespillerne ser ud. Det 
er stemmen, der træder ind på scenen og giver ordet krop.
De beskriver scenen som et frit rum, hvor man kan veksle 
imellem mange forskellige lokaliteter på et øjeblik, træde 
ind i konkrete såvel som abstrakte rum. Det er en scene af 
lyd, tid, tøven, fart.
− Eksempelvis producerede vi et hørespil af Sofie Diemer, 
som skrev en tekst, der hedder ”Et løv falder ned”. Det 
var en meget personlig tekst, som i høj grad var baseret 
på hende selv og med et meget tydeligt jeg. Det er en 
meget konkret tekst. Men instruktøren Sargun Oshana og 
lydscenografen Rasmus Juncker skabte et meget abstrakt 
og følsomt lydbillede, hvor der faktisk gik flere minutter, før 
stemmen indtog lydscenen.”
− Og det er jo en form, der er særegen for lyddramaet. At 
man arbejder med det lydlige rum, ordet og stemmen. Det 
visuelle rum må lytteren danne sig for sit indre øje.

Astrologi og sociologiske analyser
Vi slutter af med endnu en kop kaffe fra cafeen og på vejen 
derud, passerer vi tidsskrifthylden. Til hvert arrangement 
inddrager de i ét af hørespillene også artikler, essays eller 
lignende, som man ikke nødvendigvis forventer skulle 
egne sig til at blive dramatiseret. Blikket løber hen over de 
mange titler.

− I har nogle funky tidsskifter her. Jeg gik lige forbi et  
astrologisk tidsskrift med en såkaldt astrologisk- 
sociologisk analyse af Trump.
− Jeg gad godt se, hvordan sådan en så ud.
− Vi har kigget på stjernerne og på de sociale mellemmen-
neskelige forhold!
− Kan det mon blive til radiodrama? Det tror jeg faktisk 
godt, det kan.

AKT1 bidrager til Kbh Læser med et arrangementet 
d. 28.02 kl. 20 (dør kl. 19) i Arbejdermuseets festsal. 
Oplev Josefine Klougart og Niels Henning Falk 
Jensby debutere som radiodramatikere med bl.a. 
Trine Dyrholm og Özlem Saglanmak bag mikro-
fonerne – efterfulgt af  koncert med albumaktuelle  
Mouritz/Hørslev.

 AKT1 – 
 ET ÆTERISK

 LEGEME 
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 AKT1 – 
 ET ÆTERISK

 LEGEME 

Der var engang en fattig dreng ved navn Hans. En dag 
får han en hurtigvoksende bønnestage, som med snyd 
og bedrag indbringer ham økonomisk gevinst. Sådan kan 
den klassiske børnefortælling ”Hans og Bønnestagen” 
nemlig også læses, når den bliver genstand for et kritisk 
eftersyn i en børnedebat om økonomisk vækst og magt på 
Blågårdens Bibliotek 1. marts.
 
Du kan også være med til at omdanne fortællingen om 
"Hans og Bønnestagen" til en litterær mikro-biotop, når 
Københavns Hovedbibliotek hver dag under festivalen 
laver små vækstplaneter af mos og græs, som fortællingen 
kan flytte ind i. 

På Vigerslev Bibliotek 25. februar samt 1. og 2. marts, spirer 
og gror det i Tante Mulds have i den musikalske fore- 
stilling for de små børn. Tante Muld holder meget af sin 
have, og hun elsker at plante, så hun kan få flere blomster, 
men dag er der nogen, der snupper hendes frø. Vær med til 
at hjælpe Tante Muld, så hun igen kan få blomster i haven. 
Der er også gang i de grønne fingre på Sundby Bibliotek 
når børnebiblioteket 27. februar til 3. marts omdannes til et 

 I BØRNEHØJDE 
byudviklingsprojekt, hvor børnene kan bygge deres egen 
fantasiby med hjælp fra pap, dimsedutter, lim og farver. 
Igen i år afholdes Børnebogsfestivalen NV som en del 
af Kbh Læser. Det foregår 3. og 4. marts på Biblioteket 
Rentemestervej. En række arrangementer byder blandt 
andet på teaterforestillingen ”Prinsessen på Ærten” i en ny 
indpakning og kreative værksteder med produktion af fold-
ud-tegneserier og sjove bøger og kort i 3D. 

Poetry-slam, performance-kunst, dansepest som 
kapitalismekritik og modvækst. Det er alt sammen meget 
godt, men alting sker så meget, og sommetider vil man 
bare frygteligt gerne dykke langt ned i de klassiske 
værker i stedet. Der er gode muligheder for at nærstudere 
klassikerne – både hvad angår værker, forfattere og temaer 
under Kbh Læser 2017. Et oplagt sted at starte er hos De 
Litterære Selskaber, hvor du får klassikerne serveret på 
et sølvfad i form af fem miniforedrag på Hovedbiblioteket 
24. februar: James Joyce, Edgar Allan Poe, Henrik 
Pontoppidan, Johannes Jørgensen og H.C. Andersen. 
En helt sjette litterær darling, som vi på ingen måde 
kommer udenom, når vi taler vækst, er naturligvis Inger 
Christensen. Hendes værker vokser frem i systemer 
og matematiske strukturer, og det kan du høre 
universitetslektor Tue Andersen Nexø fortælle om i 
Informations lokaler 28. februar. 

Fra én legendarisk digter til en anden, men denne gang 
skal vi helt tilbage til noget, der minder om begyndelsen, 
når Dansk Litteraturforening 2. marts inviterer til foredrag 
om oldtidens mest kendte kvindelige digter: Sapfo. 
Foredraget er ved ph.d. og docent i litteraturvidenskab 
Elisabeth Friis, der vil give sit bud på, hvordan vi skal læse 
Sapfos forfatterskab i dag. Indtil for få år siden var der 
kun fundet et Sapfo-digt i sin helhed, og dertil en lang 
række fragmenter af digte, men i 2005 dukkede et næsten 
komplet, nyt Sapfo-digt op. I 2015 kom yderligere to tekster 
til, så det er måske nok klassisk, men samtidigt også 
dugfriskt.

Sidst, men ikke mindst stiller læseklubberne på Valby 
Bibliotek det evigtgyldige spørgsmål: Mennesker + 
litteratur = vækst? Er litteraturen ligegyldig, eller kan den 
bidrage til, at vi vokser som mennesker? Og er det i det 
hele taget bare noget overbemidlet pjat og snobberi at tale 
om at ”vokse som menneske?” Det kan du være med til 
at diskutere, når læseklubberne mødes 2. marts, hvor der 
også vil være fælleslæsning af vækst-tekster.

 MENNESKER 
 + LITTERATUR = VÆKST? 

 GÆLDSSANERINGER I PROGRAMMET: 

 GÆLDSSANERINGER I PROGRAMMET: 

Illustration: Erik Pontoppidan 
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Forlagschef Jacob Søndergaard, Rosinante

Regeringens nyudnævnte kulturminister Mette Bock siger 
i flere aktuelle interview, at hun kulturpolitisk vil støtte 
vækstlaget og eliten og satse mindre på mainstream. Set 
fra et skønlitterært forlagsperspektiv er det en konstruktiv 
agenda, og det lyder kun rimeligt, at det bredt henvendte 
midterfelt i det litterære udbud ikke behøver offentlig 
støtte, men må klare sig på markedsvilkår. Mette Bocks 
ordvalg matcher mange forlags selvforståelse som både 
kulturbærende institutioner og kommercielle virksomheder: 
vi sætter til og tjener ind på gynger og karruseller, vi vil 
både det smalle og det brede, vi er børs og katedral. Disse 
metaforiske begrebspar præger branchen nu som før.
En anden nærmest mytologisk metafor er vækstlaget. Det 
ikke bare et centralt begreb i skiftende kulturministres 
programerklæringer, men helt sikkert også en hyppig 
glose i de fleste større forlags strategipapirer. Det er 
nærmest utænkeligt ikke at ville satse på vækstlaget. I 
visse sammenhæng, både internt i forlagsbranchen og i 
kulturjournalistikken, omtales vækstlaget som en moralsk 
forpligtelse: Landets førende forlag skal og bør sikre 
vækstlaget i litteraturen. 

Mange har vel en ganske klar forestilling om, hvad det 
er for et litterært felt, der sigtes til med vækstlaget: 
Det er ikke krimierne, det er heller ikke f.eks. oversatte 
populærhistoriske romaner eller en ny stemme inden for 

 SKULLE, BURDE, 
 TURDE, VILLE 

romance, selv om mange udgivelser inden for disse genrer 
har et i hvert fald publikumsmæssigt vækstpotentiale. Som 
hos Mette Bock sigtes der som regel til noget andet end 
mainstream. Det litterære vækstlag er, hvis vi skal forsøge 
at indkredse det: ungt, dansk og smalt. Vækstlaget er en 
positiv metafor, fuld af håb og dynamik. Vækstlaget vil i 
overensstemmelse med begrebets biologiske herkomst op 
og ud og frem. Det vil videre, men hvor vil det hen? 
Bag talen om vækstlaget ligger en forestilling om, at den 
smalle og støtteværdige litteratur vil vokse sig stor og 
stærk og brede sig ud i mainstream, hvis den gødes med 
offentlige støttekroner og næres af forlagenes tålmodige 
indsats. Men hvorfor ikke bare støtte den litteratur, som vi 
oftest forbinder med vækstlaget, og ellers lade den være 
sig selv? Hvorfor ikke blot lade den undersøge og uddybe 
sit eget kunstneriske felt? Sagen er, at den udviklingslogik, 
som ligger bag forestillingen om et litterært vækstlag, 
hviler på spinkle erfaringer. Det sker ikke ofte, at en ”smal” 
forfatter fra vækstlaget vokser ud i en bredere offentlighed, 
hvor hendes værker rent faktisk bliver læst af mange og 
ikke bare omtalt anerkendende på avisernes kultursider. 
Der findes naturligvis synlige eksempler på, at det sker, 
men efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt mange til, at 
man kan tale om et ”lag” af forfatterskaber, hvis udvikling 
forløber på den måde. Et lag, der, med vækst som 
argument, kræver offentlig støtte. Det litterære kredsløbs 
økologi er bare ikke sådan, at det brede vokser organisk ud 
af det smalle. 

Staten skal og bør støtte den smalle litteratur, og jeg ved, 
at mange forlag vil og tør udgive den. Men jeg mener ikke, 
at man kan forvente kommerciel vækst af den kunstnerisk 
eksperimenterende litteratur. I mine øjne skal og bør den 
ikke andet end det, den selv vil og tør. Litterært talent og 
kunstnerisk mod kalder på anerkendelse og støtte. Den 
litteratur, der kommer ud af dette potentiale, kan ganske 
vist have en påvirkningseffekt: på anden kunst, på læseren 
og i sidste instans på samfundet, men er det vækst? Jeg 
ser den snarere som et nødvendigt refleksionsrum.

Talen om det litterære vækstlag indebærer en økonomisk 
forjættelse, som kun sjældent indfries, og som heller ikke 
kan forlanges opfyldt af den kunstnerisk søgende litteratur. 
I stedet kunne man håbe, at befolkningens læselyst ville 
vokse. At et nysgerrigt og kompetent vækstlag af læsere 
også i fremtiden kan og vil opsøge både bred og smal, 
dansk og oversat litteratur. Det kunne Mette Bock tale med 
sin regerings- og partifælle undervisningsminister Merete 
Riisager om. 

Hvis der også i fremtiden er behov for biologiske metaforer 
i den kulturpolitiske samtale, vil jeg foreslå, at man erstatter 
den vage forestilling om vækstlag med et konkret arbejde 
for diversitet i et litterært økosystem, der, hvis det helt 
overlades til markedskræfterne, naturligt vil koncentreres 
om mainstreamlitteraturen. Det er der ikke i sig selv noget 
galt i: bestsellere fra hovedsporet skaber vækst i forlagenes 
økonomi, medvirker til boghandlernes fortsatte eksistens 
og motiverer fremkomsten af nye distributionskanaler som 
f.eks. diverse litterære streamingtjenester. Og de giver 
mange læsere gode oplevelser. Det er vigtigt. Men hvis det 
danske samfund også ønsker litterær mangfoldighed – at 
der fortsat skrives, oversættes og ikke mindst læses andet 
end mainstreamlitteratur – kan kulturministeren sætte ind 
her og handle i forlængelse af sin dagsorden.

 DET LITTERÆRE VÆKSTLAG 
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Vækstparadigmet brudt i kunstens og litteraturens 
prisme
Vores samfund skal vækste. Igennem produktionen. 
Igennem forbruget. Hvis vi ikke skal sakke bagud, 
outsources, produceres i østlandene, i Kina, in hindsight. 
Men hvad vil det i det hele taget sige at vækste, og skal 
alt nødvendigvis underordnes denne optik? Litteraturen? 
Kunsten? Allerede begrebet ”at vækste” gibber i 
begrebsligheden i en sådan grad, at Politiken i 2014 
udråbte ordet til Danmarks ækleste ord, men på den anden 
side: Radiator.

Inger Christensen bemærker allerede i 1982 i essayet 
”Afrealisering”, hvorledes kapitalen monopoliserer 
vækstbegrebet og indordner under en særlig økonomisk 
bestemmelse af virkeligheden. Virkeligheden skal virke. 
Den skal nytte. Men der er en rest, der ikke kan indordnes 
disse betingelser: naturens vilde vækst, hengivenheden, 
lykken, ekstasen, kunsten, livet slet og ret.

Derfor bliver det nærliggende at bryde det herskende 
vækstparadigme i kunstens og litteraturens prisme. Hvilke 
konturer tegner sig? Hvilke nuancer er skjult? Og hvilke 
vilkår har kunsten og litteraturen i det hele taget?

Økonomisk vækst, modvækst og vækst under 
evighedens synsvinkel
Der er indtil flere arrangementer, der stiller sig kritisk 
i forhold til det økonomiske vækstparadigme - det 
Christensen kalder den monopoliserede virkelighed. 
Tranquebar retter 1. marts et kritisk blik på forestillingen 
om en uendelig kvantitativ vækst og den blinde tro 
herpå, hvilket er en forudsætning for, at vi bevæger os i 
en mere bæredygtig retning. Beslægtet hermed sætter 
Literaturhaus 2, marts fokus på modvækst, teorier i 
den nye litterære økokritik og væsentlige strømninger i 
samtidens litteratur og klimafiktion. Eksistensfilosofisk 
Akademi sætter 27. februar fokus på økonomien som en 
forvaltning af energi i ”universets målestok”. Der er dømt 
kapitalisme kritik, eksistens, overskridelse og suverænitet 
på Hovedbiblioteket. Forlaget Eksistensen anlægger også 
evighedens synsvinkel - nu med Gud - når de 2. marts 
spørger: ”Kan du tjene både Gud og mammon?” og taler om 
økonomisk vækst fra reformationen frem til i dag.

Kunstens og litteraturens betingelser
Disse kritiske vinkler giver anledning til at spørge til 
kunstens og litteraturens betingelser i det hele taget. 
Denne principielle diskussion lægger Husets Teater hus 
til 28. februar, når de byder forlagsbranchen, forfattere 
og politikere indenfor til at diskutere bogbranchens 
vilkår, litteraturens rolle i samfundet og den politiske 
diskurs. Litteraturen kontra det politiske er også på spil, 
når Kunstforeningen Gl. Strand og ATLAS 3. marts har 
inviteret Suzanne Brøgger, der vil tale om forholdet imellem 
dannelse og vækst, imod populisme og nyttetænkning. Kan 
dannelsen være den nye utopi, der kan øge sensibiliteten 
for den rest, der altid er tilbage?

---

Det er ubeskriveligt
Selvom mørke defineres ved lys
og lys ved mørke
bliver der altid en rest tilbage

Inger Christensen

 AT VÆKSTE ELLER 
 IKKE AT VÆKSTE 

Hvad har det okkulte og det groteske med vækst at gøre? 
Ud over at okkultismen bruger forskellige typer plant-
evækst til seancer og lignende, er hekseri i visse litterære 
kredse blevet et symbol på modvækst, kritiske tilgange og 
at helligholde det, man elsker. Det groteske er et karneval, 
som vender alt på hovedet og gør konge til nar og nar til 
konge. Samtidig er der fokus på det overdrevne og det 
livgivende: kropsåbninger, fødsel, umådeholdenhed, vild 
misvækst og, til sidst, død, men også døden som forud-
sætning for livet. 

Er du interesseret i det okkulte, er Mycelium på Mayhem 
noget for dig, når de 24. februar laver performance, fore-
drag, oplæsning med mere, om dansepesten som kapita-
lismekritik og modvækst, kropsvæsker og feministisk kritik, 
moddiskurs, ekstaser og vild vækst.

En oplagt grotesk vækstvinkel er misvæksten. 28. februar 
sætter litteraturbloggen Slutstranden og Storrs Antikvariat 
fokus på det muterede, det misdannede, fornedrelsen og 
det forgrenede. Intet liv uden død, og ingen ungdom uden 
alderdom. Vanløse Kulturstation får 2. marts besøg af 
aldersforsker Suresh Rattan, som blandt andet har bidraget 
til serien ”Tænkepauser” fra Aarhus Universitet med hæftet 
”Alder”. Her skriver han om, hvordan aldring ikke er lineær, 
men nærmere skal forstås som en springende proces.

Det groteske er også en forvrængningsmaskine. ”Du Vagn 
gav ud” er et palindrom, men det er også Dansk Forfatter-
forenings udstilling af og om konkretistdigteren Vagn 

Steens forfatterskab, som forvred og strakte sproget i 
sine digte. Udstillingen åbner 2. marts og foregår resten 
af festivalen.”Du Vagn gav ud” består af lydoptagelser, 
litteraturhistoriske oplæg, en mindefortællingsaften og en, 
indtil videre ukendt, Vagn Steen-inspireret manifestation af 
kunstneren Eric Andersen. 

 HEKSERINGE, FORVRÆNGNINGER, 
 LIV OG DØD 

 DET OKKULTE OG 
 DET GROTESKE 

 DELMÆNGDER I PROGRAMMET: 

 DELMÆNGDER I PROGRAMMET: 

Illustration: Erik Pontoppidan 
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Vagn Steen: ”Tabellen fra nul til syv” fra "Digte?" (1964) 

Dansk Forfatterforening afholder mindeudstillingen DU 
VAGN GAV UD for konkretist-digteren og forfatteren 
Vagn Steen 2. - 6. marts. Vagn Steens digte vil blive 
belyst gennem udstillingen og en række arrangementer 
bestående af installationer, plakater, bogværker, lyd og 
musik og samtidig belyse den tid, de blev skabt i, Mød bl.a. 
Lars Bukdahl, Tania Ørum, Rudiger Meyer, Helge Slaatto, 
Peter Stein Larsen, Knud Sørensen, Charlotte Strandgaard 
og Eric Andersen. 

Find alle arrangementerne i programmet bagerst i avisen. 
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Af Elisabeth Skou Pedersen 

Kan man planlægge sig til det gode liv? Det var det, man 
forsøgte, da boligområder som Gellerupparken i Aarhus, 
Askerød på Sjælland og Urbanplanen på Amager blev byg-
get i 1960’erne og 1970’erne. Som svar på boligmangel og 
med arkitektonisk inspiration fra schweiziske Le Corbusier 
fandt man et effektivt materiale i betonelementer. Etabler-
ingen af en lang række ens lejligheder i etagebyggeri med 
store grønne områder og luft imellem skulle danne ideelle 
rammer for hverdagen i de almene boliger. I dag er beton-
byggerierne behæftet med negative fordomme, og en del 
af de boligområder, der blev planlagt ud fra så idealistiske 
arkitektoniske visioner, optræder i dag på Udlændinge- og 
Integrationsministeriets årlige ghettolister. 
 
I lyset af den udvikling skildrer en række nye litterære  
udgivelser livet i betonblokkene og i de udsatte bolig- 
områder: Urbanplanen portrætteres i "Morten Papes 
Planen" (2015), Gellerup i Yahya Hassans storsælgende  
debut (2013) og Hanne Højgaard Viemoses "Helheds-
planen" (2014), Askerød i Ahmad Mahmouds "Sort land" 
(2015) og Avedøre Stationsby i Aydin Soeis "Forsoning" 
(2016). Og mens områder som Gellerupparken og Urban-
planen igen bliver genstand for byplanlæggervisioner i de 
boligsociale helhedsplaner, der skal revitalisere områderne, 
så tilbyder de litterære værker et andet perspektiv: her er 
plan, kort og arkitektoniske visioner erstattet af blikke inde-
fra og nedefra. Disse bøger stiller skarpt på familiedynamik-
ker, identitetsforhandlinger og konfrontationer mellem et-
niske grupper, mellem det private og det offentlige rum, og 
mellem samfundets forskellige sociale lag. Og de begynder 
helt tæt på. Morten Papes "Planen" tager f.eks. sit udgangs-
punkt i lædersofaen derhjemme, hvor far ryger smøger og 

mor strikker. På den måde slås et tema an: det er gennem 
intimsfærens filter, at boligområderne skildres. Set i fugle-
perspektiv tager betonblokke som dem i Urbanplanen eller 
Gellerup sig måske ud som en samlet masse, en række af 
ens rum.  ”Bygget til hvem som helst”, som Lars Bo  
Nørgaard skriver i "Vores 74 m2", der ligesom Højgaard  
Viemoses "Helhedsplanen" indgår i serien "Små bjerge af 
beton" (2014) om Gellerupparken. Men litteraturen fortæller 
ikke bare om ligheder: indeni er lejlighederne lige så for-
skellige som de familier, der bor der.

Den oprindelige definition af ghettoen stammer fra 1516, 
hvor den jødiske befolkning i Venedig blev henvist til at 
bo og leve i et særligt udpeget område, der blev omkran-
set af en mur. Det var verdens første ghetto, hvad der i 
den sammenhæng vil sige et boligområde, der er etnisk 
ensartet, som er afskåret fra omverdenen og fungerer som 
sit eget lille mikrokosmos eller parallelsamfund. I dag er 
de begrebslige mure til dels brudt ned. Begrebet er blevet 
almindeligt i omtale af f.eks. amerikanske byområder med 
stor koncentration af afroamerikanere. Men hvordan stem-
mer litteraturens skildringer overens med den oprindelige 
forestilling om ghettoen som et etnisk ensartet sted, der 
er afskåret fra omverdenen? Svaret er ikke så entydigt. 
Det er karakteristisk, at de nye bøger skildrer identitet og 
etnicitet fra et tvetydigt udgangspunkt: Mens Mahmoud, 
som har palæstinensiske forældre, beskyldes for at være 
”fucking dansker,” får Morten Pape øgenavnet Perker-Pape. 
Den hybride og sammensatte identitet bliver et skældsord, 
men ser man nærmere efter, er det netop de sammensatte 
stemmer, der taler i litteraturen. Livet blandt betonblok-
kene kræver faktisk netop en ekstremt fintfølende evne til 
at tilpasse sig den sociale situation: man må have mange 
masker parat, og mange sprog ikke mindst.

 PLAN OG LIV 
 I GHETTOEN 

Da man i 60’erne og 70’erne opførte en række almene boliger, var det med visionen 
om at rammesætte det gode liv, men i dag er betonblokkene behæftet med negative 
fordomme. En række nye bøger skildrer livet i de udsatte boligområder, og her er 
byplanlægningens visioner erstattet af nære fortællinger om levet liv.

En del af værkerne kaster samtidig et kritisk blik på 
kulturen i de almene boligbyggerier, og flere af forfat-
terne deler erfaringer med vold i hjemmet og en kamp for 
at gøre op med hjemstavnens identitetskonstruktioner. 
Det tydeligste fællestræk er, at forfatterne i stor stil 
øser af egne erfaringer fra både opvækst og voksenliv i 
områderne. På den måde skriver de sig ind i samtidens 
store interesse for den såkaldte autofiktion, der blander 
selvbiografisk materiale og litterære former. Ud over 
Morten Pape, Yahya Hassan og Ahmad Mahmoud gælder 
det sociolog og journalist Aydin Soei, der er vokset op i 
Avedøre Stationsby og som i bogen Forsoning fortæller 
sin families historie, der kom til at bære præg af farens 
voldelige opførsel og psykiske ustabilitet. Den voldelige 
eller fraværende far møder man også hos Pape, Hassan 
og Mahmoud. I Sort land beskriver Mahmoud f.eks. de 
”patriarkalske plastickonger”, der fører sig frem i storcen-
tret, mens de derhjemme udsætter familien for voldelig og 
kontrollerende adfærd. Livet som familie i det sociale bol-
igbyggeri bliver skildret fra moderens synspunkt i Hanne 
Højgaard Viemoses Helhedsplanen. Med både humor, 
selvironi og melankoli skildrer Viemose livet som forælder 
i Gellerups dagpengeland med alt hvad det indebærer af 
smitsom diarré, lægebesøg og skud i opgangen: Fortælle-
rens hverdagserfaringer med to små børn i en boligblok er 
langt fra præget af helhed og overblik.. Titlen er en hen-
visning til Aarhus Kommunes plan for den igangværende 
omlægning af Gellerupparken, der skal åbnes mere mod 
byen. Den park, der blev bygget i starthalvfjerdserne som 
et rent boligområde, skal nu være multifunktionel og åbnes 
mod resten af Aarhus, hedder det i planen.

Men i den nye bølge af litteratur fra de udsatte bolig-
områder er det ikke planlægningen, der er i fokus: her 
portrætteres stederne gennem det subjektive blik. Den 
store fortælling – den om samfundet og de sociale og 
arkitektoniske visioner – er dermed først og fremmest 
til stede som en spejling i den lille fortælling. I stedet for 
byplanlæggerens utopier om det gode liv skildrer bøgerne 
det levede liv og supplerer dermed visioner med vidnes-
byrd og erfaring. 
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Af Anna Sofie Mørch Bendixen

Druiden er en fast karakter i mine tegneserier. Druiden er 
i kontrol, gør altid DET RIGTIGE. Ser klart og lyver ikke for 
sig selv eller andre. Der er ikke noget slør mellem druiden 
og verden. Druiden er kærlig, en altid opbyggelig karakter. 
Der er mennesker, som jeg tæller som virkelige druider, Ian 
Mackaye for eksempel. Eller John Porcellino, Kim Gordon, 
Rikke Smidt, Christian Holden eller Carrie Brownstein. Jeg 
tænker meget over, hvordan mennesker som dem indretter 
sig i verden, og hvordan de i mine øjne formår at leve, tale 
og skabe kunst, der reflekterer den samme indgangsvinkel 
til verden, det samme etos. De temaer, der fylder i deres 
kunst, er de temaer, man kan se, deres liv er formet af. 
Solidaritet, fællesskab, anti-kapitalisme, DIY.
 
Det er vigtigt for mig, at mine moralske, politiske og spir-
ituelle overbevisninger er nærværende i min hverdag. At 
mine højere idealer er vævet ind i mine små handlinger. Så 
druiden er en karakter, jeg bruger til at personificere den 
målsætning.
 
Ordet vækst er for mig kædet sammen med den personlige 
vækst, fordi selv-udvikling er vigtigt for mig. Det er måske 

Nu kan du nominere en professionel 
litteraturformidler, der har gjort en 
forskel for dig og vinde billetter til 
gallafesten: Gå ind på 
blixenprisen.dk/indstillinger 
og vælg Årets Litteraturformidler!
#DuFårMigTilAtLæse

HVEM HAR FÅET 
DIG TIL AT LÆSE?

KBPF2017annonce   2 17/01/17   14.46

STORRS ANTIKVARIAT KØBER 
OG SÆLGER KVALITETS-

BØGER INDEN FOR NYERE 
SKØNLITTERATUR OG TEORI

Ahlmannsgade 1, kld. 2200 KBH N
www.storrsantikvariat.dk

 OM DRUIDEN 
 OG VÆKST 

det mest pinlige og 90’er-agtige, man kan sige, men jeg 
bruger enormt meget tid på at overveje, hvordan man kan 
vokse som person. Og den vækst handler for mig om at 
netop at skabe kongruens mellem den måde, man forstår 
verden, og den måde man eksisterer i verden.
 
Druiden er en karakter, der har opnået den kongruens, og 
som kontinuerligt arbejdet for at opretholde den.
I mine tegneserier er druiden en refleksion af den bedste 
version af mig selv.

Druiden opfører sig sådan, som jeg forsøger at opføre mig.
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Anna Sofie Mørch Bendixen tegnede sin første 
tegneserie i 2012 da hun søgte optag på Serieskolan i 
Malmø. Hendes fuldlængdedebut "Lissi og Kis -  
Bedste Venner For Evigt" udkommer på  
Forlæns i 2017.



Iscenesætter: Jon Auring Grimm og Jens Albinus

Hun slår sine folder i et andet menneskes ansigt.  
Grimassen er genkendelig som en fiktion. Nina Faber, det 
skabende menneske, der former sin skæbne: Nina Faber 
suae quisque fortunae. I sin digtning har hun suget selve 
essensen ud af livet, ikke opholdt sig så meget ved det 
praktiske og konkrete, men derimod skrevet for sværmere 
og drømmere, for de risikovillige og idealisterne. Med 
Södergran har hun gået og stået på solen, og med Chris-
tensen har hun spist alfabetsuppe, brombær og abrikoser 
i Sommerfugledalen. Og den findes. For nyligt udgav hun 
en kronik med en sønderlemmende kritik af lyrikkens rolle i 
det moderne samfund og en anseelig bredside rettet imod 
et inkompetent anmelderkorps, der næppe ville genkende 
selv almene og fuldstændig basale lyriske referencer, om 
de så blev slået dem for panden. Om føje tid vil hun om-
sider selv bryde mange års digterisk tavshed og udkomme 
med Bosperus, en digtsamling der sammenfatter hendes 
indtryk fra sit ophold i Istanbul, hvor hjemve, dødsdrift og 
livstørst skildres suggererende og inderligt ifølge pres-
seteksten. Som gammel bekendt fik jeg til opgave at sætte 
Nina i stævne i hendes kolonihavehus. Sikkert fordi jeg, 
modsat de fleste, ikke udelukkende kender hende igen-
nem skriften. Det varer ikke længe før, vi kommer ind på 
lyrikkens rolle i det moderne samfund. Med småirriteret 
resignation konstaterer hun:

"Der er ingen tvivl om, at iscenesættelse nu om stunder er 
en hovedbestanddel af den rolle lyrikken kan spille.
At være digter handler mere om at digte under spek-
takulære, evt. misundelsesværdige, eller spektakulært 
ikke-misundelsesværdige forhold end at producere noget, 
der faktisk er godt.
Det er vigtigere med en digtsamling, mange har hørt om, 
end en som mange rent faktisk har læst. DET SÅ MAN 
MED YAHYA HASSAN & WOLLYPOP. DET VIL VI SE IGEN."

 NINA FABER FINDES 

Hun kaster et længselsfuld blik ud af vinduet, der mødes af 
hendes ordnede have. Det veltrimmede blomsterbed synes 
at give næring til endnu et verbalt udbrud.
 
"Marketing er således blevet helt helt centralt.
I flere årtier bestod marketing af ét menneske ved navn 
Rutger.  Han var en festlig fyr, der markedsførte lidt om 
efteråret og var meget sydpå vinter og forår. Den går ikke 
længere."

Det er utvivlsomt rigtigt, at marketing fylder stadigt mere. 
Det gælder ikke kun på litteraturscenen. Overalt nedpriori-
teres kulturen, hvilket kan synes paradoksalt, da vi stadig 
fokuserer mere og mere på vores kulturelle og nationale 
identitet. Men kultur er tilsyneladende mest af alt småsteg 
(Norge) eller stegt flæsk og persillesovs (Danmark), vindfri-
kadeller i børnehaven og så videre, bemærker hun bryskt. 
Ikke 6512, Septemberlyran eller Egernsøvn. Åndelig føde 
serveres sjældent. Det viser sig ikke mindst i dag- 
bladene, der nedprioriterer kulturstoffet, hvor anmeldelser 
af kunsten får mindre plads, og fastansatte anmeldere med 
mange års erfaring fyres til fordel for freelancere. Derfor  
er hendes forhold til anmelderstanden også noget  
ambivalent:

"Når anmelder-standen behandles stedmoderligt og med 
stor mistillid af deres redaktioner, går det lige i blodet på 
den måde, de skriver om lyrik på. Alle kommer ind under et 
liberalistisk overlevelses-princip, hvor det gælder om ikke 
at blive sorteret fra. Ligesom digtningens spektakulære 
tilblivelsesforhold bliver vigtigere end digtene bliver en 
kritikers selv-manifestering vigtigere end hans eventuelle 
lidenskab for poesi.  Det fører muligvis til kortluntet under-
holdning, men måske skulle vi allesammen lige slappe lidt 
af og tage os sammen og være lidt mindre angste?"

En kritik rettet mod anmelderstanden, der anfægter deres 
konstante positionering og hang til selvrealisering, kan 
synes paradoksal, når den nu kommer fra et menneske, der 
i høj grad selv balancerer på grænsen imellem det fiktive 
og virkeligheden. Et menneske, der på forskellig vis har 
ladet sig skrive frem af eksempelvis Erland Loe og som nu 

snart indtager scenen i en ny inkarnation på husets teater. 
Hun er i høj grad selv iscenesat.

"Teatret kan jeg godt lide, hvis der ellers er nogle flotte 
skuespillere med. Jeg synes ikke det gør noget, at skue-
spillere er flotte at se på. Det må siges, at jeg godt kan lide, 
at Morten Burian er med på scenen.
Han er god, hele vejen rundt, hvis jeg må sige det på den 
måde. Om det bliver min historie de får lavet, det vil jo 
vise sig. Jeg er ikke blevet givet mange muligheder for at 
blande mig, jeg ville heller ikke vide, hvad jeg skulle blande 
mig med. Hvad skal man sige om sin egen historie? Jeg 
lever den jo, så må andre om at fortolke den. Men der skulle 
være fest bagefter, de holder nogle gode fester på Husets 
Teater, har jeg hørt. Og jeg trænger til at danse."

En pludselig eftertænksomhed sænker sig over hendes an-
sigt og erstattes af en slet skjult irritation. Hendes egen is-
cenesættelse og fiktive karakter målt op imod anmeldernes 
hang til selviscenesættelse igennem smag og strategisk 
positionering er for drøj en kost.

"Egentlig synes jeg, det er en meget negativ holdning at 
møde mig med. Sådan at så tvivl om min oprigtighed og 
realitet. Meget nedladende faktisk."

Det synes også rimeligt og en undskyldning er på plads. 
I disse postfaktuelle tider, hvor vi måler tingene op mod 
idiotiske begreber som den ”virkelige virkelighed”, må 
det være rimeligt at finde tilflugt i fiktive sværmerier og 
drømme. Det er vel ikke alt, der skal måles på, hvorvidt det 
bidrager til bruttonationalproduktet, og vel i særdeleshed 
ikke kultur, lyrik og teater bliver vi enige om. Hun tilføjer:

"Hvem er fiktiv og hvem er virkelig? I disse tider? Må jeg 
være her."

Hun foreslår, at vi afslutter samtalen med sex, men jeg 
afslår, da jeg for længst er holdt op med at dyrke sex med 
mine patienter. Hun finder soyamælken frem:

"Nå, godt det samme. Nu skal jeg fordre mit pindsvin."
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Nina Fabers eminente og længe savnede person 
optræder i stykket "Status" på Husets Teater, såvel 
et sted som en tilstand, hvori hjemve, dødsdrift og 
livstørst skildres suggererende og inderligt. Tammi 
Øst inkarnerer Nina Faber overfor Morten Burian og 
Jens Albinus instruerer. Fabers mange fans vil glæde 
sig over, at denne originale forfatter endelig indtager 
scenen – og er bedre end nogensinde!

HUSETS TEATER sætter ofte fokus på litteraturen 
og teksten. Naturligvis som en del af deres teater-
produktion, men også til særarrangementer så som 
CHEFENS BORD, hvor teaterchefen og relevante 
gæster samtaler om forestillingen, temaerne og 
forlægget. Derudover giver de nye scenekunstnere 
mulighed for at lave workshops og readings under 
titlen UNDERVEJS., ligesom de lægger hus til flere 
POP-UP EVENTS af litterær og musisk karakter i 
Underhuset, Husets bar.

 LITTERATUREN PÅ HUSETS TEATER: 

 STATUS 



I en baggård til Sturlasgade på Amager, inde bag en dør, 
der mest af alt ligner indgangen til et gammelt øvelokale, 
oppe af en nedslidt trappe, finder man Forlaget Gladiator. 
I små lokaler med et dejligt rod af nye og gamle bøger, 
hjemmebyggede digitaliseringsapparater, mikrofoner og 
alt muligt andet holder dette forlag til. Men tag ikke fejl 
af det slidte ydre. Det er fremtidens forlag, der ud over at 
være et forlag også er et mødested for forfattere, tegnere, 
kunstnere og kursister. Det er et sted, hvor man ikke bare 
udgiver litteraturen, men mødes, debatterer og taler om 
litteraturen. Gør den levende.

Forfatterne Josefine Klougart og Hans Otto Jørgensen 
stiftede forlaget i 2013 sammen med forlagsredaktør Jakob 
Sandvad. Siden da er det gået stærkt og med mange 
ambitiøse projekter, projekter som f.eks. udgivelsen af 
tidsskriftet Texas Longhorn, tegneserie- og forfatterskoler, 
sommerskoler ude i landet, erhvervslæseklubber, Gladiator 
TV samt udviklingen af nye undervisningsmaterialer 
med Dansklærerforeningens Forlag, hvor læsning bliver 
angrebet på en ny måde.

Jakob Sandvad siger det på denne måde: ”Vi vil ikke bare 
være et forlag. Det er ikke nok bare at udgive bøgerne, for 
så ryger de direkte ind i det system, der allerede eksisterer. 
Vi vil gerne have, at bøgerne bliver læst på en anden måde. 
Læsning er en måde at tænke på - som menneske. En 
måde at være i bevægelse - som menneske. Bogen er bare 
et medie for det, derfor er samtalen om litteraturen også 
vigtig - som en måde at tage denne form for tænkning 
alvorligt og samtidig dele begejstringen”. Kommer man 
ud på forlaget til et af deres kurser, en oplæsningsaften 
eller et af deres andre projekter, vil man opdage, hvad 
de mener. Man læser sammen og læser konkret og i den 
fælles oplevelse, sker der noget – litteraturen bliver virkelig 
levende. 

Josefine uddyber og forklarer, hvordan det er vigtigt at 
gøre op med en traditionel gymnasieskole-læsning, hvor 
man læser alle tekster på samme måde og leder efter 
måder at "oversætte" teksten til abstrakte begreber: 
”Med den type læsning skaber man angstfulde læsere, 
der allerede sveder i deres håndflader, når man siger 
digtsamling”. Hos Gladiator tager man i stedet folk i hånden 
og læser sammen – med masser af begejstring for alt det 
litteraturen har at tilbyde og ingen angst.

Så tjek deres udgivelser og kom forbi forlaget; der er 
masser af arrangementer, som kan være anledning til at 
blive rykket, rusket og opdage, hvad litteraturen kan, når 
den dyrkes så fint, som de gør det her i en baggård på 
Amager.

 AMAGER LÆSER 
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 FORLAGET GLADIATOR - 
 IDEALISTER I EN BAGGÅRD 
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 AMAGER LÆSER Tekst og foto: Louise Sommer Hendriksen

Der har været boghandel på Amagerbrogade 205 i næsten 
80 år. Sidste år blev lokalerne overtaget af Malene Botoft, 
Henrik Lehmann og Michael Scharff. Malene og Henrik 
havde i mange år drevet Ingolfs Kaffebar, da den tidligere 
indehaver af Zittans sagde, at han ville lukke boghandlen.  
”Så sagde vi  ’ej, du kan ikke stoppe nu! Det er simpelthen 
for dårlig timing. Boghandlen har ligget her i 79 år, du er 
nødt til at blive, til du har haft 80-års jubilæum.’ Men det 
ville han ikke, ” siger Malene og fortsætter ”så tilbød han 
os at overtage den. Han kendte os fra Ingolfs, og mente at 
vi var de eneste, der ville kunne drive den videre. Vi havde 
netværket og interessen.” 

Men er det så den samme boghandel? Både og, svarer 
Malene: ”Vi kommer med en masse nyt, og samtidig har 
vi et retrolook, for vi vil køre hans gode stil videre. Og 
kvaliteten også, for det der var så vildt ved den tidligere 
ejer var, at han var en ældre mand, og butikken havde lig-
get her i 80 år, men ligegyldigt hvilken boganmeldelse, du 
læste i avisen, så kom man herover og så havde han den, 
den dag den udkom. Så det er jo ikke en gammel støvet 
butik, vi har overtaget; det er jo spritnye bøger, fordi han 
havde formået at bestille de rigtige ting hjem.”

Michael Scharff uddyber: ”Nogle gange kom jeg herind, og 
så sagde han, ’du skal læse den her’, og så fik man en bog 
stukket i hånden. Og han ramte sgu altid plet!”

Det er den stil, de nye ejere gerne vil videreføre. Samtidig 
vil de være en del af Amager og ikke bare en butik, der 
tilfældigvis har adresse i postnummer 2300. For dem er 
Amager ligesom Brooklyn-bydelen i New York: Et kvarter 
i vild udvikling. Amager er i forandring, men forandringen 
bygger på en særlig amagerkansk sjæl og nerve. Det er 
også derfor, "Det Var Zittans" ikke kun sælger bøger, men 
også bl.a. plader, muleposer og københavnsk fremstillet gin: 
”Vi prøver at forstå det område, vi er en del af, og lære de 
mennesker der kommer her at kende, og i samspil med 
dem finde ud af hvad en god boghandel er. Og så har vi 
ladet os inspirere af rejser til andre storbyer. hvor for-
retningskoncepter er blevet brudt ned til fordel for sådan 
nogle hybrider; i Berlin kan man gå ind i en forretning for 
at købe en knallert, og så sælger de også bukser, og ovre i 
hjørnet kan man sidde og få en øl. Og det, man ser i både 
Berlin og New York, er det med, at man er meget en del af 
sit hood; altså at man prøver at spejle lokalområdet i sin 

forretning. "Det Var Zittans" er ikke kun en forretning, det er 
også et sted hvor kreativiteten skal have sine rødder. Alt er 
i spil, og det er også det signal, vi gerne vil sende,” forklarer 
Michael.
 
Det lokale islæt findes også i boghandlen i form af en 
Amagerhylde; en trekantet hylde i almuestil fyldt med  
litteratur fra og om Amager. ”Planen” af Morten Pape og 
Maria Gerhardts ”Amagermesteren” er populære. Det 
samme gælder for udgivelser fra forlaget Gladiator, som 
har til huse på Islands Brygge, og som "Det Var Zittans" er 
stolte af at dele bydel med. 
 
Malene er født og opvokset på Amager og kommer fra 
en familie af mange generationers amarkanere. Da hun 
flyttede hjemmefra, insisterede hendes mor på at hun 
også skulle prøve at bo andre steder. ”Så jeg har boet på 
Nørrebo og forskellige steder i Indre By. Der er jo nogle, der 
aldrig forlader Amager. Men jeg føler mig hjemme her. Og 
jeg bor her også igen nu.” Hun føler ofte, at der er meget 
langt ind til København, selvom det kun er en 10 minutters 
cykeltur fra hendes hjem. ”Jeg bliver altid overrasket over, 
hvor hurtigt det går. Mentalt er der så langt – og jeg føler 
næsten, at jeg er i Paris, når jeg en sjælden gang er på Eng-
have Plads! Det er jo bare en cykeltur væk, men man har jo 
sine stier, sine ruter og sine veje. Man har sit hood, og så er 
der verden udenfor.”  Michael supplerer: ”Det er en tilstand 
at være et bestemt sted. Hvert sted har sin egen bestemte 
vibe. Amager er også lidt en tilstand”.

Amager er en smeltedigel, som både rummer universi-
tetet, nybyggede luksuslejligheder, socialt boligbyggeri, 
strand, samt butiks- og kongrescentre. Men Amager er 
også lufthavnen, hvor København forbindes med resten af 
landet og verden, og selve Amagerbrogade er en gammel 
færdselsåre til Sverige. Malene fremhæver også Amager 
Strandpark som eksempel på Amagers kontrast og udsyn: 
”Jeg går der med min hund, og når jeg kigger til den ene 
side, så er der bygninger og by, og når jeg så kigger til 
den anden side, så er der strand og vand og et helt andet 
tempo. Og det synes jeg på en måde er meget sigende for 
Amager. Det er en stor sammenblanding herude!”

På Amagerbrogade, ikke langt fra Zittans, ligger også den 
hyggelige café Ama’rdillo, som også betegner sig selv som 
Eventfabrikken. Her er der digtoplæsninger og vegansk 
folkekøkken om onsdagen, jazz om torsdagen, sangskrivere 
om fredagen og hiphop om lørdagen. 
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By Macon Holt (Ark Review)

Food rots. Humans die. Your memories degrade and wither 
away. Your computer burns liquid dinosaurs, which reaps 
irreparable damage to the climate while you watch the 
same episode of Friends for the 9th time. Deleuze and 
Guattari’s concept of the desiring machine can make sense 
of this. While psychoanalysis argues that you always want 
what you don’t/can’t have, D&G say that wanting actually 

produces something new, like a machine. The caveat they 
add to the concept is that desiring machines work only by 
breaking down.

We see this break down in Kafka’s novella A Hunger Artist. 
The eponymous artist wastes his body away to produce 
fascination in others, satiating their desire for spectacle. 
The twist is he does this because he is incapable of desir-
ing food. The hunger artist desired not to partake of what 

Inspireret af Kbh Læser har bloggen Ark Review 
sat fokus på temaet Vækst igennem hele februar 
og marts. Ark Review er boghandlen Ark Books’ 

seneste initiativ, hvor de bringer essays, anmeldelser, 
reportager og spekulationer over litteratur, kultur med 
mere. For at honorere Ark Books’ initiativ, bringer vi et 
af deres blogindlæg. Meget i tråd med ovenstående 
tekst er Ark Books også vært for arrangementet ”Ac-

cursed Growth!” under selve festivalen.

 GROWING BY BREAKING DOWN 
disgusts him, producing a marvelous show. Still, food 
constrains his wants, desiring hunger, the absence of food, 
gnaw away at him.

For D&G, how we desire has shaped the world, which in 
turn has shaped our desire. Thus, producing a culture in 
which all we really want is something unattainable. Like 
the hunger artist, we see this in Han Kang’s The Vegeta-
rian. In the novel a series of dreams reveal to the pro-
tagonist the violence of meat consumption, as a visceral 
fact. This persuades her to give up her human form, by 
rejecting the food produced through human’s desire for 
violence. Instead, she desires to become a tree and grow 
without impinging on others. This is unattainable.

Yeong-hye desires to reject a world she can only expe-
rience as violent. The nature, however, of her desire has 
been shaped by the strictures that surround her. No 
matter how much she lets desire break her down she can’t 
reach what she wants. That is how she has learned to  
desire. Just as the hunger artist would really like some-
thing nice to eat, but it doesn’t exist. Instead, desire  
grows as it breaks down their flesh.
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VÆKST I LITTERATUREN
Laura Søvsø Thomasen, postdoc ved afdelingen for  
Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Det er som regel altid godt, når der er vækst – især hvis 
man kan få økonomien til at vokse. Men når det så går galt, 
så er det straks en anden sag. Et af de steder hvor man i 
århundrede har fortolket økonomisk vækst - og mangel 
på samme - er i litteraturen. Siden finanskrisen i 2008 er 
der kommet en række romaner – f.eks. "Sebastian Faulks A 
Weekend in December" fra 2009 – der forholder sig til kri-
sens betingelser og konsekvenser. Denne såkaldte ’Crunch 
litteratur’ tematiserer hvad der sker med vores virkelighed-
sopfattelse, når der opstår et for stort skel mellem den 
angivne og reelle værdi af værdipapirer og varer. Allerede 
i 1800-tallet tematiserede mange kendte forfattere - fx 
Dostojevskij og E. T. A. Hoffmann – gambling, ikke kun som 
årsag til personlig økonomisk vækst eller ruin, men også 
som et spil med og om følelser.

UNGDOMSVÆKST
Olav Hesseldahl, Stifter og projektchef for ungdoms-
bureauet

Tomas Espedal fra Norge beskriver som forfatter livets 
mellemrum. Alle de ting vi skal huske er grundlaget for 
nordens økonomiske succes i verden. Den hverdag, der er 
motoren i vores vækstmaskine. Espedals forfatterskab er 
en analyse af betingelserne, der skal til for at opnå succes i 
en globaliseret verden. I sin bog ”Gå. eller kunsten at leve et 
vildt og poetisk liv”, tager Espedal læseren med ned i sine 
udtrådte Dr. Martens sko for at GÅ. Han går. Uden retning. 
Destinationen ender med at være høj-Europa, men det er 
også mindre vigtigt, for det Espedal gør, er at han tager 
læseren et sted hen, de bør være. På en formålsløs rejse, 
der minder ham, mig og alle andre om, at livet leves under-
vejs, og ikke på tinden. Livet er ikke perfekt. Dr. Martens 
sko er fede og hippe, men de gnaver også som fanden i 
en utro katoliks sind. Danmark kan lære noget af ret-
ningsløsheden. Lad være at lægge sveller for den danske 
ungdom. Lad den gå sine egne veje. 

 VÆKST-TÆKST #3 
STOP VÆKST. OM FEMINISME OG PINKWASHING I 
ØKONOMISK TÆNKNING
Nazila Kivi, redaktør for magasinet Friktion og skribent 
ved Politiken og Information

Når jeg tænker på vækst, tænker jeg først og fremmest på 
hvordan neoliberal ideologi udnytter kvinder til at legitim-
ere kravet om konstant og fortsat vækst – også selvom det 
i sig selv ikke ændrer nogle magthierarkier. Man hører det 
oftest, når det påstås at ’flere kvinder i erhvervslivet giver 
bedre tal på bundlinjen’. Man glemmer måske at et firma 
der unddrager sig skat, og har nul social ansvarlighed, ikke 
automatisk får en anden praksis blot ved at bruge kvinder 
til profitmaksimering.
 
Noget andet jeg tænker på, er hvordan begrebet vækst 
stadig bliver (mis)brugt, når man i virkeligheden burde 
mene retfærdig fordeling af ressourcer. Det er en misfor-
ståelse, at vækst i sig selv skulle medbringe udvikling. No-
gle af de lande der har størst økonomisk vækst, har også 
meget stor ulighed og mangel på social mobilitet. Lad os 
gå væk fra idéen om, at alt skal vokse, være profitabelt eller 
nytte noget. Mennesker skal have lov til bare at være uden 
krav om rentabilitet. Kan vi få mindre vækst, tak. 

IKKE UDEN VÆKST
Af Andreas Vermehren Holm, forfatter, redaktør og 
oversætter

Hvad er forskellen på den, der drømmer og det, han 
drømmer om? Vi kan forestille os, at himlen og jorden, og 
alt som er til, blev født på samme tid. Vi kan forestille os, 
at kærlighed er en evolutionær, en udviklende kraft. At 
drømme om himlen vil minde om at vokse med himlen. At 
drømme om jorden vil minde om at blive mindre og mere 
præcis. Planterne stræber efter en direkte berøring med 
virkeligheden, de udsætter sig for lyset. Frøene opbygger 
sig selv i jorden med bakteriernes hjælp, de arbejder sig 
op til overfladen og der, hvor livsformerne har været, er 
der plads til liv. Stærkere og stærkere står spørgsmålet om 
gensidighed, hensyn og hensigt i udviklingen af arterne på 
planeten. Hvem vil sejre over jorden? Jeg tror forskellen er 
forvandling. 

VÆKST-HYL
Tobias Garde Hagens, Idéhistoriker, ph.d. Dansk- og 
filosofilærer ved Rødovre Gymnasium

Jeg har set min generations mest middelmådige hjerner på 
tv, i aviserne, på glittede magasinsider og på internettet ud-
brede sig om væksten og dens nødvendighed med ord og 
begreber tilegnet gennem universiteternes og handelsskol-
ernes statskundskabs-, jura- og økonomistudier, gentaget i 
uendelige løkker af selvbekræftende og selvforstærkende 
referencer frakoblet enhver forbindelse til det levede liv i 
sweat shops, på banelegemer og i lavtliggende ø-stater.
…
Jeg bestræber mig på, at være ærlig over for mine børn. 
Når de spørger, om Gud findes, svarer jeg, at det tror nogle 
på, men ikke far. Når de spørger, om de døde kommer i 
himlen, svarer jeg, at det tror nogle på, men ikke far. Når 
de en dag spørger til deres generations fremtid på denne 
klode, vil det være slut med ærligheden.

 
VÆKSTKYS
Mette Wolf, teaterdirektør Nørrebro Teater

Vækst er et kantet bolsje, der skærer i ganen. Et blegt 
og uvenligt ord, der smager af svedige omklædningsrum 
og dårligt selskab. Vækstrate er for eksempel et skidt 
sammensat makkerpar af sterile, kønsløse gange og 
bakterievækst under tandlægens makrellugtende fingre. 
Vækstsamfundet er for dem, der løber stærkt nok til ikke 
at mærke åndelig armod. Realvækst er sgu ikke for børn, 
og nulvækst giver ulidelige søvnløse nætter. Løgvækst 
er græsset, der ikke må betrædes. Skovvækst er ensomt 
sollys på mos, og vækstforholdet er hænder, der ikke 
længere holder i hånd. Udgiftsvækst skriger krise direkte 
ind i privatøkonomien. Væksthæmmende er kun godt for 
alle andre end dværgvækst, og skægvækst og hårvækst 
er vækstfaser af tid, der går og måner fra skaldede isser. 
Vækst burde gøre sig selv den tjeneste at hooke op med 
andre ord. Komme i bedre selskab. Giv mig et vækstkys!  
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Af Linda Boström Knausgård 

Min första kärlek var en hund. En finländsk stövare. Han 
hette Barro och han var min morbrors jakthund. Jag 
träffade Barro i Norrland där min mormor bodde. Ja min 
morbror och moster bodde också där. Mina kusiner. Men 
det var som att Norrland var mormors. Där regerade hon, 
fast hon bara bodde i en tvårumslägenhet i Bergnäset, ett 
litet samhälle utanför Luleå.

Jag sov i en bäddsoffa i det stora rummet. Varje morgon 
väckte hon mig med en frukostbricka. Jag åt blåbärsgröt 
och smörgåsar med bara smör och tittade på barnteve. 
Dagen som låg framför oss var helt stilla och det fanns inga 
faror. Kanske skulle vi plocka bär. Kanske skulle vi ta en tur 
till Snabbis och handla mat och Mums Mums. Fyra choklad 
toppar med vitt skum inuti som låg i en kartong. Hon skulle 
koka palt och jag skulle sitta bredvid i det lilla köket och 
äta hennes hembakade kakor: mandelkubbar, syltkakor och 
finska pinnar och dricka Champis. Kanske skulle hon tvinga 
mig ut och leka med mina vänner Pernilla och Sara som 
bodde i de andra lägenhetshusen med gräsmattan med 
den lilla lekplatsen mellan sig, men det var det värsta som 
kunde hända. Och det var inte så farligt när jag väl var där 
och vi spelade pingis i källaren.

Min enda egentliga oro var Barro. Skulle han vara där när 
jag hälsade på moster Inga Britt eller skulle han vara ute i 
skogen med Stig?

Han var deras bästa jakthund. Och de hade haft många. 
Inga Britt brukade ofta berätta om hur rädd hon varit 
för hundar när hon gifte sig med Stig. Jag tittade 
på bröllopsfotot på Stig och Inga Britt som hängde i 
vardagsrummet tillsammans med alla andra fotografier 
på barn och släktingar. På gammelmormor och kusiners 
kusiner tillsammans med de inglasade tavlorna med 
Stigs medaljer. Alla tävlingar han vunnit. Alla de gånger 
han skjutit bäst i hela distriktet. Ja i hela Norrland. Och 
sen vidare upp i Lappland och ända ner i Västerbotten. 
Hemma hos oss i Stockholm fanns inte ett enda fotografi 
på väggarna. Bara vita väggar och en jättetavla med ett 
träd på i vardagsrummet. Mamma som var mycket vacker 
sa alltid att det inte var någonting om man jämförde med 
hennes storasyster Inga Britts skönhet som ung.

Inga Britt hade varit rädd för hundar, men hon hade vant 
sig.

Kanske var det orättvist att det var Stig jag beundrade. 
Stig och sönerna Urban och Ulf. De kom in i huset och 
slog sig ner och lät sig serveras. Inga Britt och mormor 
passade på dem och de luktade skog, blod och någonting 
annat som jag inte förstod då, men som jag längtade efter 
och fantiserade om på kvällarna när jag skulle somna i 

bäddsoffan hos mormor. De skrattade alltid och retades 
med oss. Med mormor, Inga Britt och mig. De tackade för 
doppat och reste sig. Tog sina vapen och gick igen. Barro 
fick vänta på dörrmattan i hallen. Han rörde sig aldrig 
därifrån när han var inne i huset. Stig kunde visa mig sina 
vapen som var inlåsta i garaget om han var på det humöret 
och visst hände det att jag fick skjuta med luftgeväret i 
stugan i Brändön, men jag fick aldrig följa med ut, sitta på 
pass i vakttornet i flera timmar och se ut över en äng en 
tidig morgon. Jag fick inte följa med på jakt och inte ut i 
båtarna om sommaren när de fiskade löja. Löja som Inga 
Britt och mormor skulle rensa och göra löjrom av. Löjrom 
som skulle packas och köras ner med tåg till Stockholm och 
säljas för flera hundra kronor kilot. 

Jag fick inte tala i sjöradion i stugan och jag fick inte gå 
ut själv med Barro. Får han upp ett spår kan du inte hålla 
honom, sa Stig.

Jag kan, dunkade det inuti. Jag kan. Jag kan hålla honom. 
Jag fantiserade att jag gick upp mitt i natten på sommaren 
i stugan och tog ut honom när alla sov. Vi gick i skogen. Det 
var ljust som på dagen som det är om somrarna i Norrland 
och han drog inte alls. Vi gick genom blåbärsrisen och såg 
ljuset långt där borta över sjön. För det mesta sprang vi, för 
Barro måste springa flera timmar om dagen när det inte 
var jaktsäsong.  På vintrarna hände det att mina kusiner 
tog honom i långkoppel intill skotern och körde och körde 
genom skogen, ibland ända bort till Råneå där de köpte 
varmkorv, innan de vände hem igen. Det var det värsta de 
visste. Att tvingas köra skoter så långsamt för att Barro 
skulle tränas.

Inga Britt rökte cigaretter under köksfläkten. Det hände 
att mormor lämnade mig hos henne i flera timmar om 
hon skulle till hemslöjdsföreningen där hon träffade sina 
väninnor. Med Inga Britt var det så att hon lät mig gå själv i 
huset och när jag var med henne gick jag till Barro.
Han låg i en hundkoja i garaget. Hundkojan var röd och 
hade en svart lucka med en hasp på.  Den låg borta i hörnet 
av garaget som hade plats för både bilen, skotern och för 
alla verktyg. Jaktkläderna hängde på väggarna. Vindtätt, 
mörkgröna noppriga fleecetröjor, skoterkängor, höga 
stövlar, handskar, mössor, hörselkåpor. Stig hade ordning i 
garaget. Det var inte tal om annat.

Jag gick till hallen där den gråmålade trappan ner till 
källaren låg. Jag gick ner. Höll i ledstången. Sedan genom 
rummet där frysboxarna stod på rad. Allt vilt, all styckad älg, 
alla harar, all rensad fisk, alla bär, flera hundra liter lingon, 
blåbär, hjortron.  All mat som lagades. Alla stekar, fisk till 
lunch och middag, all sylt som kokades och så palt på 
blodet. Jag gick genom frysrummet och öppnade dörren till 
garaget.

Det var helt tyst. Luktade bensin och skotern stod med 
presenningen på om det inte var vinter.

Jag tog en hel näve med hundgodis ur säcken och lossade 
på haspen, öppnade luckan och kröp in. Om jag vek mig 
dubbel och sen liksom förde ut benen långsamt fick 
jag plats därinne. Barro sov, eller låg alldeles stilla på de 
gamla trasmattorna som låg på golvet. Jag la mig bredvid 
honom. En värmelampa därinne gjorde så att Barro inte 
frös. Han hade en lucka ut mot en liten inburad rastgård 
i trädgården, men han var nästan aldrig ute. Antingen 
sprang han i skogen och spårade, eller så sov han. Jag 
klappade honom. Jag klappade det vackra huvudet med 
mönstren av vitt, svart och brunt. Jag kände på öronen. De 
tunna, mjuka öronen. Lekte med dem mellan mina fingrar. 
Jag gav honom godis hela tiden. Lade kulorna framför hans 
fuktiga svarta nos och gladdes när han åt. Jag klappade 
kroppen medan jag tänkte på allt vi skulle göra i framtiden. 
Jag och Barro.

Femton år senare var jag uppe för att fira jul. Jag hade 
precis fått min första bok antagen och det fyllde mig  med 
en sådan glädje att jag inte kunde bärga mig. Inte sitta still. 
Så när jag kom upp till mormor, som nu var gammal, fast 
hon fortfarande tog sparken till affären, gick jag en lång 
tur i skogen, innan julsittningen skulle börja hos Inga Britt 
och Stig. Det var som om jag ropade ut i skogen., fast jag 
ingenting sa. Jag ska bli författare. Jag ska skriva. Bara det. 
Inget mer skådespeleri, inga fler studier, inget mer strul, 
inga fler pojkvänner som jag inte tycker om så mycket som 
jag skulle önska. Jag ska bli författare. Det var som om jag 
flög. Ingenting kunde stoppa mig nu. Ingenting. Jag var 
fullständigt fri.

Att det sedan skulle bli allt annat än så visste jag inte. Jag 
visste ingenting och när jag sedan följde mormor till Stigs 
och Inga Britts hus, som nu verkade så litet, ett tegelhus 
på en gata bland andra tegelhus, var det verkligen här de 
bodde, och när Inga Britt och Stig öppnade dörren minns 
jag att jag tänkte: Vilka är ni? Var är jag? Var har jag varit 
alla de här åren? Jag ville gråta för att mina kusiner var 
gamla. För att Stig satt på en stol och ingenting sa och för 
att mormor snart skulle dö och jag gick ner i källaren för 
att vara själv. Jag skulle inte vara ledsen nu. Jag skulle vara 
glad. Nu skulle jag äntligen vara glad.

Skotern stod där fortfarande i garaget, men Stig kunde 
inte köra den. Kläderna och vapenskåpet och hundkojan, 
så liten där i hörnet. När hade Barro dött? Jag visste inte. 
Efter honom hade Roy kommit, stövaren som var grå 
istället för brun. Honom hade jag fått gå ut med. Jag hade 
ju varit större, men han drog inte heller så där plötsligt och 
med all kraft, som Barro gjorde. Roy brydde sig inte om 
att spåra på samma sätt. Efter Roy var det Sussie, pålitlig, 
men inte fantastisk som Barro. Den bästa jakthund jag 

 MIN FÖRSTA 
 KÄRLEK VAR 

 EN HUND 



KBH LÆSER // KØBENHAVNS LITTERATURFESTIVAL   24157817 



 39088169    KBH LÆSER // KØBENHAVNS LITTERATURFESTIVAL

haft, sa Stig. Om och om igen sa han det. Nu var det bara 
hundkojan kvar och den tomma rastgården. Det var flera år 
sedan Stig gjort sig av med Sussie.
Jag öppnade luckan och tittade in i kojan. Trasmattorna låg 
kvar och jag kunde inte förstå hur jag hade fått plats där 
inne. Hur jag legat raklång i timmar tillsammans med Barro 
och fantiserat om honom och mig.. 

Jag tvingade mig tillbaka. Sprang upp för trappan in till 
köket som var dukat som det alltid sett ut. Löjrommen som 
man kunde skopa ur om man ville, äta hur mycket som 
helst,. Men de hade inte fiskat löjan själv. Sillarna som Inga 
Britt lagt in, alla syltor, allting hemlagat från grunden, det 
måste ha tagit henne månader.

Jag satt intill mormor. Jag satt intill henne och saknade 
henne så intensivt, som om hon redan var död. Jag kunde 
inte gråta där, inte i Norrland och i alla fall inte under 
julmiddagen, så jag reste mig och gick ut och rökte på 
gatan. Den torra luften, kylan och den svarta stjärnhimlen 
och vetskapen att det jag längtade efter inte längre fanns.
Jag ville sitta i stugan och titta på hockey tillsammans 
med Stig och Inga Britt, mormor, Ulf och Urban. Jag ville 
se Sverige förlora mot Sovjet och sjunga med i den ryska 
nationalsången efteråt. Jag ville att Stig skulle resa sig 
ur soffan och säga: Fy fan och med en blick över axeln få 
med sig sina söner ut i skogen, ut i båtarna. Jag ville ligga 
på överkastet i mormors säng och höra henne berätta om 
äldre tider, om när hon var barn och om när hon träffat 
morfar. Morfar Paul som dött på vårt landställe på Ingarö i 
en hjärtinfarkt bara femtiofem år gammal. 

Jag ville leva. Ville jag inte? Livet hade ju precis visat sig. 
Det var nu det började. Jag var den som var stor och de var 
de som var små. Släkten följa släktens gång, som i sagan 
och det var fan jag som skulle skriva den. 

Avskedet jag tog där och då har aldrig upphört att värka i 
mig. Norrland var borta. Norrland skulle inte överleva utan 
mormor. Det var hon som var vägen dit. Det var hon som 
var platsen, minnena, berättelsena och värmen. Det var hon 
som var kärleken. Den julen var den sista julen.

Något år senare gick jag på Hornsgatan i Stockholm när 
mamma ringde. Du ska komma upp nu Linda. Hon har 
inte många dagar kvar. Min bror och jag tog flygbussen 
till Arlanda och tog första plan till Luleå. Vi var flygrädda 
bägge två. Planet lyfte och landade och jag minns inte hur 
vi tog och till sjukhuset. Det enda jag minns är hur vi kom 
in i rummet och mormor låg där i sin säng, så liten och att 
hon var där, samtidigt som hon var någon helt annanstans. 
All färg hade förvunnit från hennes kropp och ansikte. Hon 
var helt vit. Mamma satt på en stol intill henne och min 
bror gick fram, böjde sig över henne, tog hennes hand och 

sa glatt, alltså glatt för att göra henne glad, hej mormor. 
Hon såg på min bror och jag gick också fram och sa som 
min bror: hej mormor och sen satte sig min bror på en pall 
alldeles nära och började sjunga sången de alltid sjungit 
ihop när vi var barn. Han sjöng högt med mormors hand i 
sin: 
Det var så roligt
Jag måste skratta
Det kom en trekantig gubbe in
Han hade träskor och näverjacka
Och hatten kantad med korveskinn
Han satte sig på en pall i stugan
Och drog ur fickan sitt munspel upp
Och börja spela så allting dansa
Och tjo och tjim och trallala
Och mormor satte sig käpprak upp i sjukhussängen.
Och liksom tjöt av glädje och sjöng med och jag bara 
älskade min bror för att han var så modig, för att han bara 
tog sig rätt in i henne och när sången var slut sa mormor: 
Nu går vi på resturang.
Det var det sista jag hörde min mormor säga.
Den natten bäddade sjukhuspersonalen åt min mamma,  
mig och min bror i mormors rum. Det gick nästan inte att 
ta sig fram därinne, men sjukhuspersonalen bara javisst, 
självklart, men moster Inga Britt tyckte att det var pinsamt 
och att vi skulle sova hos henne. Jag sov ingenting den 
natten. Tittade på mormor som redan hade färdats iväg, dit 
där ingen kunde följa henne, men hon andades. Hela natten 
andades hon. Och jag vet  inte hur jag tänkte på morgonen, 
men min bror och jag flög hem till Stockholm och lämnade 
mamma och mormor där.
På begravningen låg hon i en vit kista och jag var ganska 
uppvarvad och hade svårt att sitta still i kyrkbänken, så 
när vi fick resa oss upp för att gå fram till kistan och lägga 
vår blomma, var det en befrielse. Jag la dit min lilla bukett 
med liljekonvaljer och pussade på kistan. Det blev ett rött 
märke av läppstiftet på den vita kistan och det hade jag ju 
inte tänkt på, att jag hade läppstift och jag skämdes så där 
blixtsnabbt och bråddjupt. Jag tyckte att märket lös. Alla 
kunde se det. Förlåt. Förlåt mormor.
Det var det enda jag tänkte på under kyrkkaffet, inte på 
mormor, utan på att jag måste därifrån så snabbt som 
möjligt. Jag tog en taxi till flygplatsen. Jag smällde igen 
dörren efter mig. 

Och jag visste inte om jag ville dö, eller om jag ville leva.

Linda Boström Knausgård (f.1972) er forfatter og 
radiodokumentarist. Hun debuterede i 1998 med 

digtsamlingen "Gör mig behaglig för såret" og i 2011 
fulgte novellesamlingen "Grand Mal", der blev hen-

des gennembrud. I 2013 udgav hun romanen  
"Helioskatastrofen", 9. februar 2017 udkommer  
Lindas nyeste roman, "Velkommen til Amerika",  

på dansk. 

Bogen er blevet nomineret til to priser i hjemlandet 
Sverige: Augustprisen og Svenska Dagbladets  
litteraturpris. "Min första kärlek var en hund" er 

skrevet til Kbh Læser 2017.
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Tekst og foto: Amalie Eide

Væksten har groet sig ind i bibliotekernes udstillinger, hvor 
børnene får mulighed for at pille, røre og digte videre på 
årets tema. 

Meget om vækst kan fortælles med de klassiske 
fortællinger "Hans og Bønnestagen" og "Alice i Eventyr-
land", og det er netop, hvad Modularen prøver at udfolde i 
18 københavnske børnebiblioteker. Side om side med  
illustrationer og aktiviteter, som knytter sig til fortæl- 
lingerne, udstilles billeder og fakta om plante- og 
dyrevækst. 

MODULAREN
Modularen er et kombineret udstillings-, aktivitets- og 
læringsmøbel, hvor børn i alderen 6-10 år kan hente litte-
rære oplevelser, viden og inspiration. Modularen fungerer 
som en udskiftelig ramme, som fyldes med ord, bøger, 
billeder, spil og aktiviteter. Modularen får nyt tema hver 
tredje måned og fungerer ikke kun som envejslæring men 
som en kreativ dims, der kan gro i mange retninger, når 
først børnene begynder at bygge med på den.

Bag to glasruder dukker tableauer fra fortællingerne frem: 
Hans’ bønnestage vokser helt op til himlen, og hos Alice er 
et spil kort spredt ud sammen med et langt målebånd. Her 
kan børnene bl.a. hjælpe Hans med at finde de magiske 
guldæg, måle deres egen fod op mod kæmpens eller dyste 
i en konkurrence mod Alice og kaninen. Børnene får også 
mulighed for at stimulere følesansen ved at stikke hånden 
ind i et lille rum, hvor de hverken kan se eller høre, men kun 
føle sig frem til hvad der gror derinde. 

Ved siden af dette har børnene mulighed for at lave ord 
og danne sætninger, som lægger sig ind i vækst-temaet. 
Børnene kan også bygge videre eller blande fortællingerne 
ved f.eks. at lade Hans møde Alice. 

En af initiativtagerne til Modularen, Henriette Mathilde 
Bachmann fortæller, at ideen i forhold til væksttemaet er 
at udfolde litterære universer og koble dem til faglitteratur 
og fysiske objekter. Både Hans og Bønnestagen og Alice i 
Eventyrland fortæller om et barns opvækst og møde med 
naturens mærkværdige størrelsesforhold og gevækster, 
og det får børnene mulighed for at lege videre med, når 
bibliotekerne kobler aktiviteter til de skiftende temaer.  
”Vi håber at Modularen vil skabe en brydning i biblio-
teksrummet, hvor børnene aktivt kan interagere med 
fortællingerne og blive inspireret til at sammensætte deres 
egne skæve historier og scenarier. Kun fantasien sætter 
grænser, så det er bare med at hoppe om bord,” 
siger Henriette.

Vækst-Modularen er udstillet på 18 københavnske  
biblioteker. Hvert bibliotek bruger modularen på deres 
egen måde.  

 HVOR MON 
 BØNNESTAGEN 

 ENDER? 
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Hvem har fået dig til at læse?  Mange af os kan nævne 
mindst én nøgleperson, der har været afgørende for 
vores lyst til at læse. En helt særlig person, som introdu-
cerede os til lige præcis den bog, der vakte læseglæden 
og åbnede porten til litteraturens forunderlige univers og 
gjorde os til livslange læsere. Eller som bestandigt pirrer 
vores nysgerrighed, og får os til at læse mere. Blixen-
prisen 2017 sætter fokus på den gode og professionelle 
litteraturformidling, fordi den er så vigtig for læsningen – 
og det er den gode formidling, der er vores håb i forhold 
til at nå den del af samfundet, som sjældent eller aldrig 
læser. Kampagnen Kbh Læser IKKE sætter dermed 
fokus på muligheder for læsning i udsatte områder i 
København.

I samarbejde med Læseforeningen tilbyder Blixen-
prisen en række arrangementer, som har til opgave at 
videreformidle den gode læseoplevelse. Arrangemen-
terne vil bestå af en guidet læsning, hvor en læseguide i 
fællesskab med de fremmødte vil lave en fælles læsning 
af en kort tekst af Karen Blixen og prismodtagere og 
nominerede til sidste års Blixenprisen. 

De fremmødte kan møde uforberedte op og alligevel få 
del i den gode læseoplevelse. De guidede læsninger vil 
finde sted på en række biblioteker i København i løbet af 
Kbh Læser-festivalen, og alle er velkomne til at deltage. 
Hold øje med laeseforeningen.dk for tid og sted. 

 KBH LÆSER IKKE! 
De guidede læsninger er en optakt til Blixenprisen, den 
årlige gallafest for litteraturen, som finder sted d. 19. maj 
2017 i Den Sorte Diamant. Med dette års særlige fokus på 
litteraturformidling og hvordan vi giver den gode læse- 
oplevelse videre, uddeles der i år en Blixenpris til Årets 
Professionelle Litteraturformidler, som du kan indstille dine 
favoritter til på blixenprisen.dk/indstillinger. Der udloddes 
2x2 billetter til Blixenprisfesten. 

Blixenprisen er en dansk litteraturprisfest, som blev 
indstiftet i 2015 af Dansk Forfatterforening og Danske 
skønlitterære Forfattere. Læseforeningen arbejder for 

at fremme læsningen overalt i samfundet og for at 
inddrage enhver uanset baggrund i stærke, læsende 

fællesskaber. For at nå dette mål uddanner  
Læseforeningen læseguides i metoden guidet  

fælleslæsning og opretter læsegrupper.

Søren Ulrik 
Thomsen 
nominerer 
Nordre 
Frihavnsgade.
Hvad nominerer 
du?
 
Giv dit bud her
københavnerkanon.dk
 
Hvad gør København særligt 
københavnsk? Det kan være en person, 
følelse, genstand, værdi eller et sted. 
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Af Mycelium

Vi tror det ville gavne alle, hvis vi, inspireret af Camus, begyndte at bruge en biologisk 
metafor til at forstå fascisme.
 
Kræft er ikke noget, der opstår natten over, men en kumulativ proces af celleskader og 
mutationer, der skaber et katastrofalt potentiale i kroppen.
Vi går alle rundt med tidlige forstadier til kræft i vores kroppe. Det er en naturlig 
konsekvens af det faktum, at vi, i basal, radikal forstand, er et stofskifte, der påvirkes af 
lys, sandsynlighed og miljø.

På samme facon går vi alle rundt med frustrationer, frygt, uforløste voldsfantasier, 
skadefryd, forsmåelse, politikerlede, vrede, handlingslammelse, indignation, nostalgi, 
xenofobi, irritation, selvretfærdighed, fordomme på mikroniveau.
På samme facon går vi rundt med de nødvendige, men ikke tilstrækkelige forstadier til 
fascisme.

Ved at bruge en biologisk metafor til at forstå fascisme, undgår vi at falde i den 
manikæiske fælde, hvor fascismen reduceres til noget essentielt, irrationelt, mystisk, 
ondt. Vi undgår at forråde Arendt og hendes insisteren på at forstå fascismen som 
noget banalt, mondænt, materielt, sekulært, timeligt.

Ved at bruge en biologisk metafor, kan vi forstå fascisme som en sygdom, der angriber 
væv, krabber sig gennem samfundskroppens kød.

Ved at bruge en biologisk metafor, kan vi behandle og forebygge. 
Ved at bruge en biologisk metafor, kan vi skelne meningsfuldt mellem sygdom og 
patient.

 FORSTADIER 
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Et udvalg af forlaget 
Fahrenheits graphic 
novels præsenteres i 
boghandelen Cinnober.
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🕔	Optakt 23/2 10.00 - 11.30
Litterær performance
En særlig performance for elever i 7.-10. klasse og gym-
nasiet. Victor Boy Lindholm og Amalie Laulund Trudsø 
forfører med fælles kærlighedshistorie skåret ud af deres 
værker. De mixer fra Lindholm og Laulunds forfatterskab og 
tryller en ny fortælling frem. Mashup Litt er litteratur som 
du ikke falder i søvn til.
⚙ For unge/Performance
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	Hele festivalperioden 11.00 - 17.30
Kbh Læser graphic novels
Et udvalg af forlaget Fahrenheits graphic novels præsen-
teres i boghandelen Cinnober.
⚙ Udstilling
 Forlaget Fahrenheit/Cinnober
 Fri entré
⌂ Cinnobershop.dk

🕔	Optakt 23/2 13.00 - 14.30
Litterær performance
Se omtale ovenfor.
⚙ For unge/Performance
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	Optakt 23/2 19.00 
Fremmede Stemmer
Kom og hør digte læst op på både arabisk, kurdisk og  
tyrkisk. Med dette kulturmøde er der lejlighed til at høre 
disse fremmede toner og på engelsk høre, hvad disse 
digtere skriver om.
⚙ Oplæsning
 Salonen Kulturcafe
 Entré 50 kr.
⌂ www.facebook.com/pg/salonen.cafe/about/

🕔	  Hele festivalperioden
Biblioteket i det grønne
Hele ugen bliver der i biblioteket sat fokus på naturen. De 
voksne vil kunne tjekke alle de spændende havebøger ud 
og der vil også være sjove oplevelser for børn. Se også 
udstillingerne med skønlitteratur, der bugner af magiske 
historier med naturen som inspirationskilde.
⚙ Udstilling
 Sydhavnen Bibliotek
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/sydhavn

🕔	  Hele festivalperioden
FrøLab – Vi udveksler grønt
og viden
På Sydhavnens Bibliotek har vi et frøbibliotek. Her kan man 
donere nogle af de ekstra plantefrø, der alligevel ligger og 
samler støv i en skuffe. Og så kan man jo samtidig låne 
nogle frø med hjem, for der er allerede en masse andre, der 
har doneret en masse spændende frø.
⚙ Lab
 Sydhavnen Bibliotek
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/sydhavn

🕔	  Hele festivalperioden
Modularen i vækst
Modularen vækster og har bøger om personlig vækst, 
kropsvækst, planter og eventyr. Der er opgaveark og spil, 
og til Kbh Læser vil der også være små krea- 
arrangementer, hvor børn kan lave karsefigurer i  
mælkekartoner, sodavandsflasker og æggebakker.
⚙ Modular
 Christianshavns Bibliotek
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/christianshavn

🕔	  Hele festivalperioden
Kbh Læser IKKE
I samarbejde med Læseforeningen tilbyder Blixenprisen en 
række arrangementer, som har til opgave at videreformidle 
den gode læseoplevelse. De guidede læsninger vil finde 
sted på en række biblioteker i København i løbet af Kbh 
Læser-festivalen, og alle er velkomne til at deltage. Hold øje 
med laeseforeningen.dk for tid og sted
⚙ Guidet fælleslæsning
 Læseforeningen/Blixenprisen/biblioteker i 
 København
 Fri entré
⌂ www.laeseforeningen.dk/ 

Fredag 24. februar
🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger: »The Bridge Radio«
Tag morgenkaffen med på Hovedbiblioteket, hvor vi hver 
morgen spiller podcasts om asyl- og migranterfaring fra 
radiokollektivet The Bridge Radio; alt fra virkeligheden i 
Sandholmlejren til Sjælsmark deportationscenter vil lyde 
fra midten af Hovedbiblioteket. Oplev radio i et anderledes 
rum.
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 10.00 - 10.45
Modlæsninger: »Er der plads til børn i 
din revolution, feminist?«
Vi vil gerne bede dig tage en pause fra at smadre patri-
arkatet og lytte til et opråb fra os, som din revolution er i 
gang med at efterlade i børneværelset, overdænget med 
skyldfølelse og beskidte bleer. Maia Lorentzen og Emma 
Wandahl, forældrebloggerne fra Killjoy.
⚙ Foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 13.00 - 14.30
Modlæsninger: »Madprogrammer og 
gastronationalisme«
Tag på en rejse ind i TV-madens verden. Katrine Meldgaard 
Kjær, Syddansk Universitet, fortæller om rejsemadprogram-
mer og om genrens koloniale aftryk i nutidens populærkul-
tur. Jonatan Leer, Aarhus Universitet,
fortæller om gastronationalisme i mad-programmet 
»Jamie's Great Britain«.
⚙ Foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 14.30 - 15.30
Den2Radio: Georg Metz og Frank 
Jensen om Pelle Erobreren
Georg Metz har inviteret overborgmester Frank Jensen til 
en snak om litteratur. Frank Jensen har selv valgt et værk, 

der betyder meget for ham: Martin Andersen Nexøs Pelle 
Erobreren.
⚙ Samtale/debat
 Den2Radio/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 15.00 - 15.45
Modlæsninger: »Hvordan bliver viden 
skabt?«
Kom med studenterorganisationen FRONT på
rundtur på Hovedbiblioteket i anledning af Tidsskriftet 
Marronages overtagelse. FRONT beskæftiger sig med 
diskrimination på danske uddannelsesinstitutioner -
både fysiske rammer og normer for vidensdannelse. Derfor 
ses der på Hovedbibliotekets rammer for adgang og viden.
⚙ Rundtur/foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.00 - 16.30
De litterære selskaber: James Joyce
Kort foredrag om hovedværket Ulysses, portalen til den 
moderne roman og en kultklassiker, der fik gang i væksten i 
den litterære modernisme.
⚙ Foredrag
 De litterære selskaber/Københavns Hovedbibliotek
 Fri entré
⌂ www.litteraturselskaber.dk/

🕔	 16.00 - 17.00
Hvorfor arbejde?
Der er stort set politisk konsensus om at alle bør have et 
arbejde. Men hvorfor egentlig? Ud over at være ved at for-
svinde på grund af teknologisk udvikling er det at arbejde 
forbundet med menneskelig lidelse. Oplæg ved arbejds-
kritiker Eskil Halberg.
⚙ Oplæg
 Storrs Antikvariat
 Fri entré
⌂ www.storrsantikvariat.dk

🕔	 16.30 - 16.45
De litterære selskaber:  
Edgar Allan Poe
Et kort foredrag om "Hop Frog" - fortællingen om hofnarren 
og krøblingen - om misvækst, hån og triumferende hævn.
⚙ Foredrag
 De litterære selskaber/Københavns Hovedbibliotek
 Fri entré
⌂ www.litteraturselskaber.dk/

🕔	 16.30 
Hør ordene spire
Slå dig ned på de bløde puder på trappen i bibliotekets 
loungeområde og hør ordene spire og gro
⚙ Lytteoplevelse
 Vanløse Kulturstation
 Fri entré
⌂ kulturstationen.kk.dk/

🕔	 16.45 - 17.00
De litterære selskaber:  
Henrik Pontoppidan
Fra udviklingsroman til afviklingsroman? Pontoppidan 
overlader meget til læseren, og slutningen på hovedværket 
"Lykke-Per" diskuteres stadig: Hvor lykkelig blev Lykke-Per? 
Er hans udvikling vækst eller misvækst?
⚙ Foredrag
 De litterære selskaber/Københavns Hovedbibliotek
 Fri entré
⌂ www.litteraturselskaber.dk/
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🕔	 17.00 - 17.15
De litterære selskaber:  
Johannes Jørgensen
Johannes Jørgensen havde en vane med at opdele sit liv 
i epoker alt efter hvilken holdning han for tiden hyldede 
og som fik afgørende indflydelse på hans åndelige og 
eksistentielle udvikling.
⚙ Foredrag
 De litterære selskaber/Københavns Hovedbibliotek
 Fri entré
⌂ www.litteraturselskaber.dk/

🕔	 17.00 - 18.00
Om at grave sin egen grav
BYENS præsenterer oplæsning af Martin Dreyer Pedersen 
fra hans novellesamling "Om at grave sin egen grav". Seks 
fortællinger fortalt med kærlighed til dem, der har svært 
ved at håndtere livet.
⚙ Oplæsning
 BYENS
 Fri entré
⌂ byensforlag.dk/

🕔	 17.15 - 17.30
De litterære selskaber: H.C. Andersen
Vi kommer ikke uden om "Den grimme Ælling". Den står for 
mange som selve sindbilledet på, hvordan man kan vokse 
ud af andegården. Blot man har ligget i et svaneæg.
⚙ Foredrag
 De litterære selskaber/Københavns Hovedbibliotek
 Fri entré
⌂ www.litteraturselskaber.dk/

🕔	 19.00 - 24.00
Frygten i Fremvækst
Frygten er igen vokset frem i Europa, og de seneste år er 
den offentlige retorik blevet hårdere. Højrenationalistiske 
partier har rivende medvind og ytringer, der før ville have 
været anstødelige er nu stuerene. Vi stiller spørgsmålet: 
Hvad gør vi? Med AnneLise Marstrand Jørgensen, Carsten 
Jensen, Malakitt, Morten Dyssel og Peter Helms  
strygerkvartet.
⚙ Koncerter og oplæg
 Scala/Paradehuset
 Entré 100 kr. Købes i døren eller via billetto
⌂ www.scalatapes.net

Debutantaften på Gladiator
Nye stemmer: Gladiator holder debutantaften med tre 
spirende forfatterskaber: Selma Rosenfeldt-Olsens roman 
"Leipziger Tagebuch", Tine Høegs fortælling "Nye rejsende" 
og Susan Simonsens essays "Det underdanige og det 
magtfulde".
⚙ Oplæsning
 Gladiator
 Fri entré
⌂ forlagetgladiator.dk/

🕔	 20.00 
Blækværk #36
BLÆKVÆRK er en spontan scene for ny eksperimenterede 
oplæsnings- og performancekunst, hvor et system af 
kunstnere læser deres tekster op og spiller for et publikum. 
Hver især byder de en ny performer ind i systemet til det 
næste BLÆKVÆRK.
⚙ Performance
 Amardillo Eventfabrik
 Entré på donationsbasis
⌂ www.amardilloeventfabrik.dk/

🕔	 20.00 - 23.00
Mycelium: Heksering #1
Mycelium er en litterær, kunstnerisk og politisk bevægelse, 
svampenes rodnet, der vokser i underverdenen og skyder 
svampe som i hekseringe. Mycelium præsenterer en lit-
terær kollage af performance, foredrag, oplæsning med 
mere. Vild vækst!
⚙ Performance, foredrag og oplæsning
 Mycelium/Mayhem
 Fri entré
⌂ limbolibrary.wordpress.com/2016/04/29/mycelium/

Lørdag 25. februar
🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger: »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 10.00 - 13.00
Vækstplaneter
Vi fortæller historien om "Den Lille Prins" og laver vores 
egne vækstplaneter af planter og mos, som prinsen kan 
bebo.
⚙ Workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 11.00 - 11.40
”Tante Muld” musikalsk forestilling 
for de 1½ - 5 årige
Tante Muld holder meget af sin have, og hun elsker at 
plante, så hun kan få flere blomster, men en dag er der 
nogle der snupper hendes frø. Vær med til at hjælpe Tante 
Muld, så hun igen kan få blomster i haven.
⚙ For Børn/Teater
 Vigerslev Bibliotek
 Gratis men tilmelding nødvendigt
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/vigerslev

🕔	 12.00 
Gladiatorskolen & Halfdan Pisket
Denne lørdag eftermiddag kan du i Blågårdens Biblioteks 
stand på Copenhagen Comics møde Ida Malene 
Hartmann og Katrine Marie Nielsen, studerende ved 
Skolen for Tegneseriekunst, samt underviser Halfdan 
Pisket, som vil fortælle om uddannelsen, demonstrere et 
undervisningsforløb med mere!
⚙ Foredrag/uddannelse
 Blågården Bibliotek/Gladiator/Copenhagen Comics i 

Øksnehallen
 Billet til Copenhagen Comics : Børn (6-15 år):  

Dagsbillet 50 kr. - Weekendbillet 75 kr. Voksne: 
Dagsbillet 100 kr. - Weekendbillet 150 kr.

⌂ forlagetgladiator.dk

🕔	 13.00 - 14.00
Modlæsninger: »Vi organiserer selv 
transpolitik, der giver mening«
Normalitet kræver altid en Anden, når det kommer til
køn, krop, race og seksualitet. Session med Transpolitisk 
Forum, der kæmper for mere end juridiske rettigheder for 
en marginaliseret befolkningsgruppe. Transaktivisme
kæmper mod undertrykkelse i samfundet som et 
strukturelt fænomen.
⚙ Foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 15.00 
Min grønlandske opvækst
Iben Mondrup og Jessie Kleemann har begge bidraget 
til den nye erindringsbog ”Min barndom i Grønland”. Med 
udgangspunkt i bogen samtaler de om Grønlands rolle i 
deres kunstneriske og litterære virke i litteratursalonen 
NordOrd.
⚙ Foredrag/samtale
 Nordatlantens Brygge
 60 kr.
⌂ www.nordatlantens.dk

🕔	  16.00
Modlæsninger: »Transnational 
adoption som postkolonialt udtryk«
Transnational adoption kan ses som en direkte 
forlængelse af en kolonial arv. Der lægges op til debat 
om undertrykkelsesmekanismer og familieskabelse, der 
traditionelt ses som »en god gerning for barnets bedste«. 
Yong Sun Gullach og Kim Witthoff fra Adoptionspolitisk 
Forum.
⚙ Foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.00 - 18.00
Barndom. Ungdom. Opvækst i 
litteraturen.
Tag med ned af barndommens gade med Abdel Aziz 
Mahmoud, Katrine Nørregård, Mette Sø med flere, når 
Politikens Forlag sætter spot på opvækst
i litteraturen.
⚙ Oplæg
 Politikens Boghal
 Fri entré
⌂ politikensforlag.dk/politikens-boghal/c-9

🕔	 17.30 - 19.00
Modlæsninger: »Modernitetens mørke 
sider: En samtale om identitetspolitik, 
Oplysning og universalisme«
Siden Renæssancen har idéen om Europa som centrum 
for civilisation og rationalisme været dominerende. I 
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denne samtale vil vi se kritisk på begrebet universalisme, 
hvordan afkolonisering kræver et brud med idealerne om 
civilisation, og hvordan modernitet, identitetspolitik og
kolonialisme hænger uløseligt sammen. Moderator: Nazila 
Kivi i samtale med Saer El Jaichi, Katrine Bregengaard og 
Julia Suárez-Krabbe.
⚙ Samtale
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 20.00
GIN&GENDER #8
Selskab for Ligestilling og Dansk Kvindesamfund er igen 
gået sammen om et event, der forener drinks og litteratur 
med fokus på køn, ligestilling og VÆKST.
⚙ Oplæsning
 Selskab for Ligestilling/ Dansk Kvindesamfund/

Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

 
Søndag 26. februar
🕔	 13.00 
Kunst i palmernes skygge
Klassisk arkæolog Anne Marie Nielsen og museets gartner 
Inge Lindhardt fortæller om Vinterhaven og dens historie.
⚙ Omvisninger
 Glyptoteket
 Entré til museet
⌂ www.glyptoteket.dk/
 

🕔	 15.00 
Vækst og psyke
Samtale med forfatteren John Fellow om hans romantrilogi 
"Vækst – og hvad vækst gør ved os".  
Skuespilleren Paul Hüttel læser op fra værket.
⚙ Samtale og oplæsning
 Multivers/Borups Højskole
 Gratis adgangskort
bestilles på www.multivers.dk
⌂ www.multivers.dk

 
 
Mandag 27. februar
🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/
 

🕔	 09.00 - 14.00
Levende litteratur - skriveworkshop
Et skrive- og læseforløb for elever i 7.-10. klasse og gym-
nasiet med forfatterne Hanne Højgaard Viemose og Adda 
Djørup.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. Tilmelding nødvendig tilhbtilmelding@kff.

kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 10.00 - 12.00
Din fantasi by
Vi omdanner børnebibliotekets krea område til et byud-
viklingsprojekt. Her kan børnehavebørn (fra 4 år)  komme 
og skabe deres bud på en by.
⚙ For børn/workshop
 Sundby
bibliotek
 Fri entré.  Tilmelding på rosa@kvarterhuset.dk
⌂ www.kvarterhuset.kk.dk

🕔	 10.00 - 11.00
Litterære mikro-biotoper
Vi læser Hans og Bønnestagen og laver små scenarier
af mos, græs og småplanter, som historien kan flytte ind i.
⚙ For børn/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 15.15 - 15.45
Modlæsninger: »Filmvisning«
Instruktøren Masar Sohail og Nawras Film viser "The 
Republic of T.M." fra 2016. I filmen møder vi den unge Taha 
og hans alter-ego Tony, der ønsker at transformere Tahas 
følelse af fremmedgørelse gennem et voldeligt forsøg på at 
realisere drømmen om et nyt land.
⚙ Filmvisning
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.00 - 16.45
Modlæsninger: »Samtale og oplæs- 
ning med forfatter Lone Aburas«
Lone Aburas læser op af "Det er jeg, der taler (Regnska-
bets time)". Om et jegs erfaringer med racisme, som hun 
møder den i sit liv og sin opvækst, og om desperationen 
over ikke at kunne handle politisk i forhold til flygtninge, 
indvan-drerpolitik og dansk krigsdeltagelse. I samtale med 
Laura Na Blankholm.
⚙ Samtale og oplæsning
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.30 - 19.30
Mindfulness til børn
Særligt for forældre og fagfolk med stille og let urolige 
børn. Til dig der ønsker at blive nærværende, ønsker 
konkrete øvelser til at styrke børn og konkrete øvelser til at 
berolige børn.
⚙ Foredrag
 Amager Kultur - Bibliotekshuset
 150 kr.
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/bibliotekshuset

🕔	 16.30 
Hør ordene spire
Slå dig ned på de bløde puder på trappen i bibliotekets 
loungeområde og hør ordene spire og gro
⚙ Lytteoplevelse
 Vanløse Kulturstation
 Fri entré
⌂ kulturstationen.kk.dk/

🕔	 17.00 - 19.00
Eksistensfilosofisk Akademi: VÆKST 
– Bataille og den generelle økonomi
Eksistensfilosofisk Akademi byder velkommen til filosof 
Asger Sørensen, der vil forelæse om Georges Batailles 
tænkning, om den generelle økonomi, om vækst, arbejde, 
samt det grænseoverskridende og suveræne forbrug, der 
gør livet værd at leve.
⚙ Forelæsning
 Eksistensfilosofisk Akademi/Hovedbiblioteket
 Fri entré

🕔	 19.15 - 20.45
Modlæsninger: »Stormøde om  
aktionsdag på Transfer day 31. marts«
Tag morgenkaffen med på Hovedbiblioteket, hvor vi hver
morgen spiller podcasts om asyl- og migranterfaring fra 
radiokollektivet The Bridge Radio; alt fra virkeligheden i 
Sandholmlejren til Sjælsmark deportationscenter vil lyde 
fra midten af Hovedbiblioteket. Oplev radio i et
anderledes rum.
⚙ Stormøde
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 19.30 - 21.00
Lad kærligheden i parforholdet vokse
I begyndelsen af et parforhold vokser kærligheden. Hvorfor 
holder den så op med det? Hvorfor bliver den i mange 
parforhold mindre - eller stopper helt? Hvad skal der helt 
konkret til, for at få den til at vokse igen?
⚙ Foredrag
 Mikael Hoffmann/Kildeskovshallen
 25 kr.
⌂ www.mikaelhoffmann.dk/

Tirsdag 28. februar
🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger: »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 09.00 - 14.00
Levende litteratur - skriveworkshop
Et skrive- og læseforløb for elever i 7.-10. klasse og gym-
nasiet med forfatterne Hanne Højgaard Viemose og Adda 
Djørup.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig tilhbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 09.15 - 10.00
Formvækst – Inger Christensens sys-
temdigtning
Inger Christensens værker vokser op som systemer og 
matematiske strukturer. Hvordan dette er udtryk for 
specifikke litterære vækstprincipper i forfatterskabet, giver 
universitetslektor i litteratur Tue Andersen Nexø os et 
indblik i.
⚙ Foredrag
 Information
 35 kr.
⌂ butik.information.dk/pages/informationsforlag
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🕔	 10.00 
Min far og Vrede Mand –  
en børneopera
Min far og Vrede Mand er en poetisk børneopera. Operaen 
behandler nænsomt og rørende et alvorligt emne set fra 
barnets synsvinkel.
⚙ Børneopera
 ZeBU/SAUM
 Entré 40-125 kr.
⌂ www.zebu.nu

🕔	 10.00 - 12.00
Din fantasi by
Vi omdanner børnebibliotekets krea område til et  
byudviklingsprojekt. Her kan børnehavebørn (fra 4 år)  
komme og skabe deres bud på en by.
⚙ For børn/workshop
 Sundby
bibliotek
 Fri entré.  Tilmelding på rosa@kvarterhuset.dk
⌂ www.kvarterhuset.kk.dk

🕔	 10.00 
Frøken Frikas fantastiske fortælle-
tivoli
Frøken Frika har mistet evnen til at skabe fortællinger, og 
har brug for hjælp til at finde historien i Teater Sammen-
suriums interaktive fortælleteaterstykke.
⚙ For børn/Teater
 Christianshavns Bibliotek
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/christianshavn

🕔	 10.00 - 11.00
Litterære mikro-biotoper
Vi læser Hans og Bønnestagen og laver små scenarier
af mos, græs og småplanter, som historien kan flytte ind i.
⚙ For børn/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 13.00 - 14.30
Modlæsninger: »Danmarks koloniale arv«
Idéhistoriker Astrid Nonbo Andersen forsker i erindrings- 
og historiepolitik ved Dansk Institut for Internationale 
studier. Hendes forskning centrerer sig om Danmark og 
de tidligere danske kolonier - særligt de Amerikanske 
Jomfruøer, Grønland og Tranquebar.
⚙ Foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 15.00 - 16.30
Modlæsninger: »Kolonihistorie i 
folkeskolen«
Hvordan kan man arbejde med kolonihistorien i folke- 
skolen? I forbindelse med 100-året for salget af »De Vestin-
diske Øer« åbner særophængningen »Ufortalte historier« 
på Statens Museum for Kunst om Danmark som slavena-
tion og kolonimagt. Med Temi Odomosu, Jens Christensen, 
Michelle EIstrup, Nana Bernhardt og Karen Ravn.
⚙ Samtale
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 15.00 
Naturen i litteraturen – Højtlæsning 
blandt planter og ukrudt
Litteraturformidler Anja Brygmann læser udvalgte digte 
og passager op fra litteraturen. Lyt til tekster, der får dig 
til at drømme om sommer og ord, der smager af dugfriske 
bøgeblade.
⚙ For børn/Højtlæsning
 Sydhavnens Bibliotek
 Fri entre
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/sydhavn

🕔	 17.00 - 19.00
Litteraturens vilkår og rolle i  
samfundet.
Til denne debat vil en lang række folk fra forlag, forfattere 
og politikere diskutere dels bogbranchens vilkår og dels 
hvordan litteraturens rolle er i forhold til samfundet og den 
politiske diskurs. Hvordan kan litteraturen f.eks. sige noget 
om vækst? Deltagere mm. vil løbende blive offentliggjort 
på hjemmesiden, så følg med her.
⚙ Debat
 Kbh Læser/Huset Teater
 Fri entré
⌂ Kbhlaeser.dk

🕔	 18.00 - 19.00
Litterære misdannelser & mutationer.
Folkene bag litteraturbloggen Slutstranden præsenterer 
det seneste, der er skyllet op på dens bredder af vildtvok-
sende, muterede og misdannede værker fra litteraturens 
glemmekasse.
⚙ Oplæg
 Slutstranden/Storrs Antikvariat
 Fri entré
⌂ www.storrsantikvariat.dk

🕔	 18.30 - 20.30
Modlæsninger: »Dem vi taler om- 
Repræsentation af etniske minoriteter 
i danske nyhedsmedier«
En ny undersøgelse viser, at etniske minoriteter er vold-
somt underrepræsenteret som kilder i danske nyhedsme-
dier. Der tales meget om etniske minoritetsborgere i den 
offentlige debat, men vi taler sjældent med dem. Panel-
debat med repræsentanter fra Ansvarlig Presse og danske 
nyhedsmedier.
⚙ Paneldebat
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 19.00 
Spirende historier fra Amager
Historierne spirer på Amager. Øen huser både helt små 
og lidt større forlag. Denne aften kan du møde forfattere 
fra to Amager-forlag: Halfdan Pisket fra Gladiator og Rikke 
Oberlin Flarup fra Arkiv for Detaljer.
⚙ Samtale
 Det var Zittans
 Fri entré
⌂ www.zittans.dk

🕔	 19.00 - 21.00
TemaTirsdag: Opvækst
Line-Maria Lång  og Dorrit Willumsen - to inspirerende 
kvinder fra hver sin generation, fortæller om deres res-
pektive opvækstmiljøer. Litteraturkritiker Kizaja Ulrikke 
Routhe-Mogensen styrer slagets gang.
⚙ Samtale
 BIBLIOTEKET Rentemestervej
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 20.00 
KBH Læser i Trinitatis Natkirke
Trinitatis byder velkommen indenfor til spoken word/
musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke med Claus Hand-
berg, Råkoldt og Malte Tellerup
⚙ Spoken word
 Trinitatis Natkirke
 Fri entré
⌂ trinitatisnatkirke.dk/

🕔	 20.00 - 
AKT1 Radiodrama med Josefine 
Klougart, Trine Dyrholm og Mouritz/
Hørslev
Oplev Josefine Klougart og Niels Henning Falk Jensby  
debutere som radiodramatikere live  med bl.a. Trine 
Dyrholm og Özlem Saglanmark bag mikrofonerne –  
efterfulgt af koncert med albumaktuelle Mouritz/Hørslev, 
(dørene åbner kl. 19:00).
⚙ Radiodrama
 AKT1/Arbejdermuseet
 Entré 50 kr.
⌂ www.akt1.dk

🕔	 20.30 - 
Late night Library med Niels Henning 
Falk Jensby
Sex, poesi og musik er baggrundstæppet, når Niels 
Henning Falk Jensby Jensby læser op af debutromanen 
"Techno", som han fik Bogforums Debutantpris for i  
november 2016, og fortæller om hvilken rolle, sex har  
for hans forfatterskab.
⚙ Oplæsning
 Nørrebro Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.kulturn.kk.dk

Onsdag 1. marts
🕔	 09.00 - 12.30
Vækst og kønsroller i folkeeventyr
Hans får en hurtigvoksende bønne og snyder sig til økono-
misk vækst. Rapunzels hurtigtvoksende hår bliver udnyttet 
af en heks. De to folkeeventyrer er udgangspunktet for en 
debat om vækst og kønsroller i børnehøjde.
⚙ Debat for børn
 Blågårdens Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.kulturn.kk.dk



🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger: »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 09.00 - 14.00
Levende litteratur - skriveworkshop
Et skrive- og læseforløb for elever i 7.-10. klasse og gymnasiet 
med forfatterne Hanne Højgaard Viemose og Adda Djørup.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig tilhbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 09.15 - 10.00
Hedetur – forfattere på heden
Den jyske hede har en plads i såvel forfatterhjerter som 
forfatterværker, og denne morgen retter Informations  
litteraturanmelder Erik Skyum-Nielsen fokus mod hede-
skildringer fra Blicher og H.C. Andersen over Aakjær til 
Peter Seeberg og Ida Jessen.
⚙ Foredrag
 Information
 35 kr.
⌂ butik.information.dk/pages/informationsforlag

🕔	 10.00 - 10.40
”Tante Muld” musikalsk forestilling 
for de 1½ - 5 årige
Tante Muld holder meget af sin have, og hun elsker at 
plante, så hun kan få flere blomster, men en dag er der 
nogle der snupper hendes frø. Vær med til at hjælpe Tante 
Muld, så hun igen kan få blomster i haven.
⚙ For Børn/Teater
 Vigerslev Bibliotek
 Gratis men tilmelding nødvendigt
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/vigerslev

🕔	 10.00 
Min far og Vrede Mand – en  
børneopera
Poetisk børneopera for alle fra 7 år. Operaen behandler 
nænsomt og rørende et alvorligt emne set fra barnets syns-
vinkel. Den prisvindende forestilling er inspireret af børne-
bogen ”Vrede Mand” af den norske forfatter Gro Dahle.
⚙ Børneopera
 Teater ZeBU/Musikteatret SAUM
 Entré 40-125 kr.
⌂ www.zebu.nu

🕔	 10.00 - 13.00
Modlæsninger: »Film som modstand 
og poesi«
Hvordan portrætterer filmens poesi mennesker, der 
oplever undertrykkelse? Over tre dage viser Marronage 
dokumentar-, kunst- og spillefilm, der beskæftiger sig med 
racistiske strukturer, og hvordan undertrykkelse altid er 
blevet fulgt af organiseret modstand.
⚙ Filmvisning
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 10.00 - 12.00
Din fantasi by
Vi omdanner børnebibliotekets krea område til et byud-
viklingsprojekt. Her kan børnehavebørn (fra 4 år)  komme 
og skabe deres bud på en by.
⚙ For børn/workshop
 Sundby bibliotek
 Fri entré.  Tilmelding på rosa@kvarterhuset.dk
⌂ www.kvarterhuset.kk.dk

🕔	 15.00 - 17.00
Modlæsninger: »Mød tidsskriftet 
visAvis«:
Igennem snart et årti har det aktivistdrevede tidsskrift vist, 
hvordan man kan skabe diskussioner om asyl og migra-
tion på andre præmisser end dem, som mainstreammedier 
sætter. Tidsskriftet, der bruger sproget til aktiv modstand, 
inviterer til samtale.
⚙ Samtale
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.30 - 17.45
Karl Marx & Varm Kakao
Vi skal sammen høre den poetiske og humoristiske
historie ”Karl Marx' genfærd”, skrevet af Ronan de Calan. 
Arrangementet er for alle, som sætter pris på en god 
fortælling og varm kakao.
⚙ Oplæsning
 Arbejdermuseet
 Entré 40 kr.
⌂ www.arbejdermuseet.dk

🕔	 17.00 
Hvad skal vi med landbruget?
Hver eneste dag lukker danske landbrug. Konkurserne 
står i kø, mens fødevarekvaliteten og dyrevelfærden lider. 
Jørgen Steen Nielsen, Kim Qvist og Hans Otto Jørgensen  
vil diskutere alternativer, hvor fællesskab er nøgleordet.
⚙ Debat
 Moderne Ideer, Information/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ information.dk

🕔	 17.00 - 19.00
Nye rejsende – togrejsen i litteraturen
Man kan sætte sig ind i et tog og stige forandret ud af det. 
Det har Tine Høeg skrevet romanen ”Nye rejsende” om, og 
sammen med hende og phd. studerende i etnologi Anders 
Møller vil vi diskutere og genskabe et togrejsens brusen i 
kroppen.
⚙ Oplæsning/diskussion
 Herlev Bibliotek
 35 kr.
⌂ www.herlevbibliotek.dk/

🕔	 19.00 
Accursed Growth!
The dominant discourse on Growth is nonsense. Join us 
for an evening of discussions and readings, that explore 
how literature, Bataille and feminism can help create the 
kind of growth we need. Featuring Jon Auring Grimm and 
Rebecca Lund.
⚙ Debat/oplæsning
 Ark Books
 Entré på donationsbasis
⌂ arkbooks.dk/

🕔	 19.00 - 21.00
Yoga & meditation for begyndere. 
En introduktion til at yogaficere din 
hverdag
Kom til 1 times foredrag + 1 times yoga- og meditations-
øvelser med forfatter og yogainstruktør Karen Pallisgaard.
⚙ Foredrag/Yoga
 Vesterbro Bibliotek & Kulturhus, stueetagen.
 Fri entré med billet
⌂ www.bibliotek.kk.dk/biblioteker/vesterbro

🕔	 19.00 - 21.00
Farvel til den blinde tro på vækst
For at bevæge os mod en bedre og mere bæredygtig  
verden må vi forlade den blinde tro på vækst. Forfatter  
Bo Heimann og Jesper Jespersen, professor i økonomi,  
inviterer til to timers dialog om vækstparadigmet og 
opgøret med det.
⚙ Samtale
 Forlaget Mindspace/Tranquebar
 50kr
⌂ forlagetmindspace.dk

🕔	 19.30 - 21.30
Ta' os på ordet
Send et digt ind og bliv udvalgt til at "bokse". Den ene 
starter med en af sine egne tekster og den anden finder 
noget tilsvarende i sit eget materiale indenfor 10 sek. og 
den der vinder udvælger den næste modstander.
⚙ Digterboksning
 Ta' os på ordet/Rheumhus
 

⌂ www.brondbystrand.dk/rheumhus/

🕔	 19.30 - 22.00
Sproget og det fremmede
Hvordan skærper vi vores blik for de forandringer, der 
sker omkring os sprogligt og kulturelt? Og hvordan skal 
vi reagere på dem? Med Hanna Lundblad, Knud Lindholm 
Lau, Center for Vild Analyse og Helle Solvang
⚙ Oplæg/debat
 Foreningen for oprettelse af en højskole i Køben-

havn/Københavns Højskoleforening/Vartov
 20 kr.
⌂ www.koehoe.dk/
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🕔	 20.00 
Blækværk #37
BLÆKVÆRK er en spontan scene for ny eksperimenterede 
oplæsnings- og performancekunst, hvor et system af 
kunstnere læser deres tekster op og spiller for et publikum. 
Hver især byder de en ny performer ind i systemet til det 
næste BLÆKVÆRK.
⚙ Performance
 Amardillo Eventfabrik
 Entré på donationsbasis
⌂ www.amardilloeventfabrik.dk/

Torsdag 2. marts
🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger: »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 10.00 - 10.40
”Tante Muld” musikalsk forestilling 
for de 1½ - 5 årige
Tante Muld holder meget af sin have, og hun elsker at 
plante, så hun kan få flere blomster, men en dag er der 
nogle der snupper hendes frø. Vær med til at hjælpe Tante 
Muld, så hun igen kan få blomster i haven.
⚙ For børn/Teater
 Vigerslev Bibliotek
 Gratis, men tilmelding nødvendigt
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/vigerslev

🕔	 10.00 
Min far og Vrede Mand –  
en børneopera
Poetisk børneopera for alle fra 7 år. Operaen behandler 
nænsomt og rørende et alvorligt emne set fra barnets 
synsvinkel. Den prisvindende forestilling er inspireret af 
børnebogen ”Vrede Mand” af den norske forfatter Gro 
Dahle.
⚙ Børneopera
 Teater ZeBU/Musikteatret SAUM
 Entré 40-125 kr.
⌂ www.zebu.nu

🕔	 10.00 - 12.00
Din fantasi by
Vi omdanner børnebibliotekets krea område til et byud-
viklingsprojekt. Her kan børnehavebørn (fra 4 år)  komme 
og skabe deres bud på en by.
⚙ For unge/workshop
 Sundby
bibliotek
 Fri entré.  Tilmelding på rosa@kvarterhuset.dk
⌂ www.kvarterhuset.kk.dk

🕔	 11.00 - 12.30
Litterær karaktertegning
En særlig workshop for elever i 7.-10. klasse og gymnasiet 
med kunstnerne Karoline Stjernfelt og Ursula Scavenius.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 12.00 - 16.00
Victoria og friheden – en lydvandring 
om Georges Brandes og Victoria Ben-
edictsson
I 1886 kom den svenske forfatter Victoria Benedictsson til 
København for at modnes, både som menneske og forfat-

ter. To år senere var hun død. Hvad skete der? I løbet af 90 
minutter kan du følge hendes skæbne på en soundwalk i 
Københavns gader. Kom forbi mellem 12 og 16, alle  
instrueres i appen.
⚙ Individuel soundwalk
 Guidly/mødested: Caféen Palads Teatret
 Fri entré
⌂ www.guidly.se

🕔	 13.00 - 14.30
Litterær karaktertegning
En særlig workshop for elever i 7.-10. klasse og gymnasiet 
med kunstnerne Karoline Stjernfelt og Ursula Scavenius.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 15.00 - 16.00
Modlæsninger: »The Bridge Radio 
Live«
The Bridge Radio inviterer til en session om at lave radio, 
hvor folk kan dele deres egne historier og oplevelser.
⚙ Foredrag
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.30 - 18.00
Kan du tjene både Gud og mammon? 
– økonomisk vækst fra reformationen 
til i dag
Hør teolog og forfatter Jakob Brønnum og nationaløkonom 
og tidligere overvismand Niels Kærgård i samtale om 
økonomisk vækst fra hver deres kritiske, økonomiske og 
teologiske vinkel.
⚙ Samtale
 Forlaget Eksistensen
 Fri entré
⌂ www.eksistensen.dk

🕔	 16.30 
Hør ordene spire
Slå dig ned på de bløde puder på trappen i bibliotekets 
loungeområde og hør ordene spire og gro.
⚙ Lytteoplevelse
 Vanløse Kulturstation
 Fri entré
⌂ kulturstationen.kk.dk/

🕔	 17.00 
STATUS på Husets Teater
Mød lyriker Nina Faber fra Erlend Loes roman STATUS i 
selskab med nogle af dansk teaters fremmeste, når Jens 
Albinus og Husets Teater blænder op for en aften i lyrik-
kens tegn.
⚙ Debat/iscenesættelse
 Husets Teater, Underhuset
 Fri entré
⌂ www.husetsteater.dk

🕔	 17.00 
Den Røde Sofa
I Den Røde Sofa: Provinsen tjekker ind – litteratur tur-retur 
med romanprisvinder Sara Linderoth Bouchetkan i samtale 
med forelægger Claus Clausen.
⚙ Samtale
 Den Røde Sofa/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ danskforfatterforening.dk/den-roede-sofa/

🕔	 18.00 - 19.00
5x15 Vækst
Fem forfattere får flettet deres nye litteratur sammen med 
årets tema. Mød Malte Tellerup, Ida Holmegaard, Tine 

Høeg, Garbi Schmidt og Caroline Albertine Minor
⚙ Oplæsning
 Politikens Boghal
 Fri entré
⌂ politikensforlag.dk/politikens-boghal/c-9

🕔	 18.30 - 19.30
Modlæsninger: »Kan kolonialismen 
spores i dansk film?«
I oplægget ser vi uddrag fra Far til Fire og Beyoncés 
Lemonade og andre forskellige filmklip, på tværs af genrer, 
grænser og tid. Tess S. Thorsen, forsker i repræsentation 
i dansk film, viser hvordan kolonialismens strukturer har 
virket på dansk film.
⚙ Oplæg og diskussion
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 19.00 - 
En litterær aften i Messiaskirkens me-
nighedshus: "Kornet har sin hvile"
En glemt kulturskat, Elisabeth Bergstrand-Poulsens forfat-
terskab, præsenteres med novellen ”Heltemod”.
⚙ Oplæsning
 Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet/
 Messiaskirkens Menighedshus
 Fri entré
⌂ www.elisabethbergstrandpoulsen.se/public_html/

Valkommen.html

🕔	 19.00 
Kælderlæsninger
Kom med Kælderlæsninger ned under biblioteket på  
Islands Brygge.  På programmet står digter og billedkunst-
ner Claus Ejner, digter Maja Lindberg Schwaner, sam-
men med musikalske indslag fra Asger Kudahl og Sound 
Equilibrium
⚙ Kunstnerisk møder/oplæsninger
 Kælderlæsninger/Bryggekælderen under Islands
 Brygges Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.facebook.com/kaelderlaesninger/

🕔	 19.00 - 20.30
Modvækst - En litterær vækstkritik
Et vækstkritisk foredrag med litteraturforsker Gregers  
Andersen om teorier i den nye litterære økokritik og 
væsentlige strømninger i samtidens litteratur og klima-
fiktion. Efterfølgende debat hvor publikum opfordres til at 
tænke højt og med hinanden.
⚙ Foredrag/debat
 LiteraturHaus
 50kr/30kr studerende
⌂ www.literaturhaus.dk
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🕔	 19.00 - 21.30
MENNESKER + LITTERATUR = 
VÆKST?
Vær med, når læseklubberne mødes, hør hvad de læser og 
hvordan det foregår og deltag i fælleslæsning af tekst om 
VÆKST. Vær med til at diskutere om man vokser som men-
neske af at læse.
⚙ Fælleslæsning
 Valby Bibliotek
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/valby

🕔	 19.00 
Tænkepause om alder v. Suresh  
Rattan
Før eller siden vil alt og alle dø. Det konstaterer Suresh 
Rattan, aldrende aldersforsker ved Aarhus Universitet i sin 
Tænkepause ”Alder”. Vi fødes, vokser, udvikler os, modnes, 
får børn, bliver gamle – og dør.
⚙ Foredrag/samtale
 Vanløse Kulturstation
 40 kr.
⌂ kulturstationen.kk.dk/

🕔	 19.00 

Min far og Vrede Mand – en børne- 
opera
Poetisk børneopera for alle fra 7 år. Operaen behandler 
nænsomt og rørende et alvorligt emne set fra barnets 
synsvinkel. Den prisvindende forestilling er inspireret af 
børnebogen ”Vrede Mand” af den norske forfatter Gro 
Dahle.
⚙ Børneopera
 Teater ZeBU/Musikteatret SAUM
 Entré 40-125 kr.
⌂ www.zebu.nu

🕔	 19.00 - 23.00
Du Vagn gav ud: Åbning af  
udstillingen
En mindeudstilling om Vagn Steen i litteraturen og i Dansk 
Forfatterforening. Der vil være udskænkning af vin og der 
vil være taler af bl.a. formand for Dansk Forfatterforening 
Jakob Vedelsby og Vagn Steens datter Anne Sofie Berg-
mann Steen.
⚙ Reception/udstilling
 Dansk Forfatterforening
 Fri entre
⌂ danskforfatterforening.dk/

🕔	 19.30 - 21.00
Litteratursalon #3
Kom intimiderende tæt på et håndplukket udvalg af  
litterater, når 1920-ernes kultursalon genopstår i en lej-
lighed på Istedgade. Med Niels Henning Falk Jensby,  Maria 
Gerhardt, Tomas Lagermand Lundme og Michael Sønder-
gaard.
⚙ Litteratursalon
 Et Kønt Syn/Istedgade 84, 2. th
 40 kr. billetto.dk/litteratursalon

🕔	 19.30 
Sapfo-foredrag ved Elisabeth Friis
Den græske digter Sapfo (7. årh. f.kr) skrev poesi der giver 
os et enestående indblik i det erotiske begærs man-
gfoldigheder. Hør ph.d. og docent i litteraturvidenskab 
Elisabeth Friis give et bud på, hvordan vi skal læse Sapfos 
forfatterskab i dag.
⚙ Foredrag
 Bakkehusmuseet
 Fri entre for medlemmer af Dansk Litteraturforening, 

Bakkehuset. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr
⌂ www.bakkehusmuseet.dk/aktiviteter/kalender.html

🕔	 20.00
Litterær vækst
I kælderen hos Adult er der oplæsninger af Nanna Storr 
Hansen, Hans Otto Jørgensen, Jens Kæmpe og Mette 
Kierstein.
⚙ Oplæsning
 Det københavnske forlag cris & guldmann +  

Københavnske Istidende/Adult
 Fri entré
⌂ www.crisguldmann.dk

🕔	 20.00 - 22.00
Kan vi planlægge det gode liv i ud-
satte boligområder?
Det er et af de spørgsmål, vi stiller, når vi sætter fokus på to 
almene boligområder: Gellerupparken og Urbanplanen, der 
de seneste år er blevet sat på det litterære landkort. Med 
forfatterne Hanne Højgaard Viemose  og Ahmad Mahmoud 
samt Henning Winther og Mikkel Warming, der er ledere af 
boligområderne Gellerup og Urbanplanens helhedsplaner. 
Med Elisabeth Skou Pedersen som moderator.
⚙ Oplæsning/debat
 BL - Danmarks Almene Boliger/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ www.bl.dk

🕔	 20.30 
Late night Library med Cecilie Lind
Krop, poesi og musik er baggrundstæppet, når Cecilie Lind 
læser op af sine digtsamlinger og fortæller om hvilken rolle, 
krop og identitet spiller i hendes forfatterskab.
⚙ Oplæsning
 Nørrebro Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.kulturn.kk.dk

Fredag 3. marts
🕔	 09.00 - 11.00
Maskearbejde, personlig vækst og 
nærvær
Teatret Værk og Det Olske Orkester inviterer til en åben 
workshop om kunstens processer og maskearbejde. Hvad 
vil det sige at arbejde med personlig vækst og masker? Er 
de noget man skjuler sig bag eller en måde at arbejde med 
nye sider af sig selv?
⚙ Workshop
 Teatret Værk + Det Olske orkester
 Fri entré
⌂ www.vaerk.eu/

🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger: »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 09.00 - 14.00
Levende litteratur - skriveworkshop
Et skrive- og læseforløb for elever i 7.-10. klasse og gym-
nasiet med forfatterne Hanne Højgaard Viemose og Adda 
Djørup.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig tilhbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 09.00 - 14.00
Levende litteratur - skriveworkshop
Et skrive- og læseforløb for elever i 7.-10. klasse og gym-
nasiet med forfatterne Hanne Højgaard Viemose og Adda 
Djørup. Forløbet vil åbne det litterære felt for eleverne og 
gøre dem til bedre og mere modige læsere og forfattere. 
Forløbet har fokus på, at litteraturen er levende, relevant – 
og noget, som alle kan skrive og læse. Det bliver kun mere 
spændende, når man taler om egne og andres tekster i 
fællesskab.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 10.00 - 11.00
Kenneth Bøgh Andersen -
forfatterfortælling
Kenneth Bøgh Andersens bøger om
superheltedrengen Antboy og bøgerne om "Den store 
Djævlekrig" bliver omdrejningspunktet for dette arrange-
ment.
⚙ Højtlæsning for børn
 Salen, 3. etage i BIBLIOTEKET Rentemestervej
 Fri entré.
Begrænset antal pladser så husk tilmelding.
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej
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🕔	 10.00 - 11.30
BørneBogsFestival Nord: Vitellos  
Monsterworkshop
Med inspiration fra ”Vitello bygger en Monsterfælde” 
inviterer Sokkelundlille til en formiddag fyldt med monstre, 
zombier og andet, der måske gemmer sig under din seng.
⚙ For børn/workshop
 BørneBogsFestival Nord/
 Børnekulturhuset Sokkelundlille
 Fri entré. Begrænset antal. 
 Ring for tilmelding på 23 249 213.
⌂ bornekulturhusetsokkelundlille.kk.dk/

🕔	 10.00 - 11.00
Børnebogsfestival Nord:  
Teater AstaBasta præsenterer 
Prinsessen på Ærten.
Teater AstaBasta viser os den klassiske forestilling 
"Prinsessen på ærten" i en ny indpakning.
⚙ For børn/Teater
 BørneBogsFestival Nord/BIBLIOTEKET
 Rentemestervej: Bydelslaboratoriet på 2. sal.
 Fri entré.
 Begrænset antal pladser så husk tilmelding.
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 10.00 - 11.00
BørneBogsFestival Nord:  
Marianne Iben Hansen
Forfatteren til en lang række rimede billedbøger, bl.a. ”Av, 
det gør nas”, inviterer på inspirationstur i sit forfatterskab 
og sit sproglige univers.
⚙ For børn/Oplæsning/workshop
 BørneBogsFestival Nord/Brønshøj Bibliotek
 Fri entré. Tilmelding på brharrangement@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/broenshoej

🕔	 10.00 - 12.00
Børnebogsfestival Nord:  
Workshop med Pop-Up-Kort.
Kender du de sjove bøger og kort med fine fortællinger, der 
popper op i 3D, når du åbner dem? Kom og vær med når vi 
udvikler dem sammen i værkstedet.
⚙ For børn/workshop
 BørneBogsFestival/BIBLIOTEKET Rentemestervej
 Fri entré.
 Begrænset antal pladser så husk tilmelding.
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 10.00 
Min far og Vrede Mand – en  
børneopera
Poetisk børneopera for alle fra 7 år. Operaen behandler 
nænsomt og rørende et alvorligt emne set fra barnets 
synsvinkel. Den prisvindende forestilling er inspireret af 
børnebogen ”Vrede Mand” af den norske forfatter Gro 
Dahle.
⚙ Børneopera
 Teater ZeBU/Musikteatret SAUM
 Entré 40-125 kr.
⌂ www.zebu.nu

🕔	 10.00 - 12.00
Din fantasi by
Vi omdanner børnebibliotekets krea område til et byud-
viklingsprojekt. Her kan børnehavebørn (fra 4 år)  komme 
og skabe deres bud på en by.
⚙ For børn/workshop
 Sundby
bibliotek
 Fri entré.  Tilmelding på rosa@kvarterhuset.dk
⌂ www.kvarterhuset.kk.dk

 
 

🕔	 10.00 - 11.00
Litterære mikro-biotoper
Vi læser "Hans og Bønnestagen" og laver små scenarier
af mos, græs og småplanter, som historien kan flytte ind i.
⚙ For børn/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 10.00 - 11.30
Litterære billeder
En særlig workshop for elever i 7.-10. klasse og gymnasiet 
med kunstnerne Sofie Amalie Klougart og Ursula Andkjær 
Olsen. Forløbet har fokus på, hvordan en litterær tekst kan 
fortolkes gennem en fotografisk illustration.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 11.00 - 14.00
Lav dit eget zine
Uanset om du har skrevet digte, lavet collager eller skrevet 
en guide til yarn bombing, får du hjælp til at lave en færdig 
tryksag, når Blågårdens Bibliotek lægger hus til to DIY-
workshops med fokus på det litterære vækstlag.
⚙ DIY-Workshop
 Blågårdens Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.kulturn.kk.dk

🕔	 12.00 - 13.30
BørneBogsFestival Nord: Filmvisning.
Vi viser filmatiseringen af en af forfatter Kenneth Bøgh 
Andersens bøger. Den handler om en helt almindelig dreng 
i 6. klasse, som pludselig får superheltekræfter.
⚙ For børn/Filmvisning
 BørneBogsFestival/BIBLIOTEKET Rentemestervej, 

Salen på 3. sal
 Fri entré. Ingen tilmelding. Vær opmærksom på, at 

der er plads til ca. 200 personer.
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 12.30 - 14.00
Litterære billeder
En særlig workshop for elever i 7.-10. klasse og gymnasiet 
med kunstnerne Sofie Amalie Klougart og Ursula Andkjær 
Olsen. Forløbet har fokus på, hvordan en litterær tekst kan 
fortolkes gennem en fotografisk illustration.
⚙ For unge/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré. 
 Tilmelding nødvendig til hbtilmelding@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 13.00 - 14.00
BørneBogsFestival Nord: Gunvor 
Reynberg
Forfatteren til serierne ”Pelle Pophår” og ”Os i 3. u”, fortæller 
om sine bøger, og hvordan hun med inspiration fra sin
skuespilleruddannelse får skruet sjove og spændende 
historier sammen, som andre gider høre.
⚙ For børn/Oplæg
 BørneBogsFestival/Brønshøj Bibliotek
 Fri entré. Tilmelding på brharrangement@kff.kk.dk
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/broenshoej

🕔	 15.00 
Er dannelsen den nye utopi?
Kan dannelse være det svar, vi leder efter, på udfordringer 
som populisme og nyttetænkning? Med udgangspunkt i 
et nyt essay vil Suzanne Brøgger tale om forholdet mellem 
dannelse og vækst. Interviewer: Kristoffer Granov,
chefredaktør på ATLAS Magasin.
⚙ Samtale
 Atlas Magasin/Kunstforeningen Gl. Strand
 Fri entré. Tilmelding på info@glstrand.dk
⌂ glstrand.dk/

🕔	 15.00 - 16.00
Den2Radio: Georg Metz og Martin 
Lidegaard om 100 års ensomhed
Georg Metz har inviteret folketingsmedlem Martin Lide-
gaard ind til en snak om litteratur. Martin Lidegaard har 
selv valgt et værk, der betyder meget for ham: "100 års 
ensomhed" af Gabriel García Márquez.
⚙ Samtale/debat
 Den2Radio/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 15.15 - 16.30
Modlæsninger: De-koloniale døtre: 
Hvordan ødelægger en kolonialistisk, 
hvid patriarkalsk herskerstruktur 
familier?
Performancefilm, oplæsning, debat og samtale mellem 
kunstner og digter Yong Sun Gullach og forfatter Leslie 
Ann Brown. Arrangementet vil foregå på engelsk.
⚙ Performance, oplæsning, debat og samtale
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 16.30 - 22.00
Dansk Horror Selskab: Blod og Blæk
En eftermiddag og aften mættet med blod og blæk. Kl. 
16.30 slås dørene op for en mindre fremvisning af kunst-
værker og illustrationsarbejder i horrorgenren, og fra kl. 
19.30 er der oplæsning af mørke fortællinger.
⚙ Udstilling/oplæsning
 Dansk Horror Selskab/Wicked Workshop
 Fri entré
⌂ danskhorrorselskab.dk
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🕔	 17.00 - 19.00
Oplæsning af Stinus Olesen og Tomas 
Lagermand Lundme
BYENS præsenterer oplæsning af Tomas Lagermand  
Lundme, forfatter, dramatiker, kunstner, m.m., som har 
skrevet en lang række bøger om at vokse op og være til. 
Derefter læser Stinus Olsen op fra sin debutroman  
"voksenværk".
⚙ Oplæsning
 BYENS
 Fri entré
⌂ byensforlag.dk/

🕔	 17.00 - 18.30
Jenny Erpenbeck i samtale med 
Carsten Jensen
Den tyske forfatter Jenny Erpenbeck er aktuel i Danmark 
med romanen "Går, gik, gået" der der italesætter den 
aktuelle flygtningedebat. Carsten taler med den forfatteren 
om romanen og hvordan man kan fortælle om de presse-
rende samfundsproblematikker i fiktionens form.
⚙ Samtale/debat
 Goethe-Institut Dänemark/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket

🕔	 19.00 - 22.00
Du Vagn gav ud: Vagn Steen Læser
Afspilning af komponisten Rudiger Meyers redigerede lyd-
optagelser af Vagn Steens oplæsninger af bl.a. ”Lydfabetet” 
og ”Digt med ikke”.
⚙ Oplæsninger
 Dansk Forfatterforening
 Fri entré
⌂ danskforfatterforening.dk/

🕔	 20.00 - 22.15
Poetry slam væbnet med vækst
Alt vokser. Opad. Udad. Og vær ikke ked af, at den til tider 
vokser nedad. Nedgang kan også være fremgang. Og 
fremtiden er på mode. Ligesom væksten. Og poesien er i 
dén grad et væksthus. Et rum fyldt med alt dét, der ikke 
kan vokse i en kasse.
⚙ Poetry slam
 Poetry slam - Valby Kulturhus
 50 kr./studerende 35 kr. + gebyr. I døren 100 kr.
⌂ www.PoetrySlamKBH.dk

Lørdag 4. marts
🕔	 09.00 - 09.45
Modlæsninger »The Bridge Radio«
Se føromtalte beskrivelse side 43 .
⚙ Radio
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 10.00 - 14.00
BørneBogsFestival Nord: Bøller, 
rødder og andre slyngler
Ole Lund Kirkegaard værksted.
⚙ For børn
 Brønshøj Bibliotek
 Fri entré. For skoleklasser er tilmelding nødvendig
 på brharrangement@kff.kk.dk, andre kan bare kigge
 forbi!
⌂ www.bibliotek.kk.dk/bibliotek/broenshoej

🕔	 10.00 - 14.00
BørneBogsFestival Nord:  
Familieværksted med folde- 
tegneserie-pop-up-bogproduktion
Skab din egen historie med illustrator Ditte Marie Eriksen, 
med udgangspunkt i foldetegneserier og  
collageteknik.
⚙ For børn/Familieværksted
 BørneBogsFestival/BIBLIOTEKET Rentemestervej:
 Værkstedet på 3. sal
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 10.00 - 11.30
Det spirende forår - kom og dyrk  
med os!
Med foråret på vej inviterer Miljøpunkt Amager og Kom-
postbudene børn og voksne til en aktiv workshop med 
fingrene i mulden. Gennem dyrkning vil vi kigge på frø, jord, 
regnorme, kompost og blive klogere på grønne kredsløb og
produktion af eget jord.
⚙ Workshop for børn og voksne
 Miljøpunkt Amager/Sundby Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.kompostbudene.dk & 
 www.miljopunkt-amager.dk

🕔	 10.00 - 13.00
Modlæsninger: »Film som modstand 
og poesi«
Hvordan portrætterer filmens poesi mennesker, der oplever 
undertrykkelse? Over tre dage afholder Marronage filmvis-
ninger. Visningerne spænder over dokumentarer, kunst- og 
spillefilm, men har det til fælles, at de beskæftiger sig med 
racistiske strukturer, og hvordan undertrykkelse altid er 
blevet fulgt af organiseret modstand.
⚙ Filmvisning
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 10.00 - 13.00
Vækstplaneter
Vi fortæller historien om "Den Lille Prins" og laver vores 
egne vækstplaneter af planter og mos, som prinsen kan 
bebo.
⚙ For børn/workshop
 Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/hovedbiblioteket
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🕔	 10.15 - 11.00
BørneBogsFestival Nord: Anne Sofie 
Hammer læser højt af "Villads fra 
Valby"
Villads og nabopigen Frida har mange sjove påfund, der 
ikke altid går helt efter planen. Det går i hvert fald sjældent 
efter de voksnes plan.
⚙ For børn/Oplæsning
 BørneBogsFestival /BIBLIOTEKET Rentemestervej: 

Bydelslaboratoriet
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/broenshoej

🕔	 11.00 - 14.00
Lav dit eget zine
Uanset om du har skrevet digte, lavet collager eller skrevet 
en guide til yarn bombing, får du hjælp til at lave en færdig 
tryksag, når Blågårdens Bibliotek lægger hus til to DIY-
workshops med fokus på det litterære vækstlag.
⚙ DIY-Workshop
 Blågårdens Bibliotek
 Fri entré
⌂ www.kulturn.kk.dk

🕔	 11.00 - 13.00
Drømmeskibe med Maren Grosen
Vi fletter små skibe i pil og søsætter dem med vores bed-
ste drømme.
⚙ Krea for børn
 Osramhuset
 Fri entré
⌂ osramhuset.dk

🕔	 12.00 - 14.00
BørneBogsFestival Nord: Biblioteks-
hundene lytter
Bibliotekshundene elsker at høre gode historier, og de er 
rigtig gode til at lytte. For mange børn er det lettere og 
sjovere at læse højt, når lytteren er en sød og blød hund.
⚙ For børn/Højtlæsning
 BørneBogsFestival/BIBLIOTEKET Rentemestervej:
 Bydelslaboratoriet på 2. sal.
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 13.00 - 15.00
Vækst i værker
Fire kvindelige forfattere Elisabeth Rygård, Kristiane Hauer, 
Henriette Houth og Stine Bork Kristensen, to poeter og to 
prosaister, læser op af uudgivede værker med temaer som 
ahorntræer, vinterhaver, opvækst, kærlighedens gevækster 
som omdrejningspunkt.
⚙ Oplæsning
 Stine Bork Kristensen/Format Artspace
 Fri entré
⌂ www.formatartspace.dk/

🕔	 13.30 - 14.15
BørneBogsFestival Nord: Nørregaards 
Teater præsenterer Kamelen kom til 
sidst.
Forestillingen er skabt frit efter Jesper WungSungs herlige 
børnebog af samme titel. Der vil være musik og animerede 
figurer og en spændende fortælling om Jordens skabelse. 
For 3-8 år
⚙ For børn/Teater
 BørneBogsFestival/
 BIBLIOTEKET Rentemestervej: Bydelslaboratoriet 
 på 2. sal.
 Fri entré. Begrænset antal pladser så tilmelding 
 er nødvendig.
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 14.00 - 16.00
Storytelling: Kvarteret Folehaven som 
vækst-organisme(r)
Storytellere og asfaltpoeter Marcus Rafael Gehrcke og 
Jorgo Kapow fortæller historier om ’kvarteret’ og de mange 
forskellige ’vækster’, der udgør det.
⚙ Storytelling
 Vigerslev Bibliotek
 Fri entré
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/vigerslev

🕔	 14.00 - 16.00
2200Godnathistorier
hylder foråret og opvæksten
200Godnathistorier byder på en karnevalistisk højtlæs-
ningsfest for børn fuld af fastelavnsløjer. Forfatter Lars 
Kramhøft har skrevet en særlig karnevalshistorie for de lidt 
større børn, og Stine Josefine Dige læser billedbøger højt 
for de mindre.
⚙ Oplæsningsfest/for børn
 2200Godnathistorier/Mimersparken, 
 den bemandede legeplads.
 Fri entré
⌂ www.2200godnathistorier.dk/

🕔	 15.00 - 17.00
Økolitteratur i Møllegades Boghandel
Oplev et møde mellem natur og teknologi, forfatter og 
forlag. Hør den svenske forfatter Johannes Heldén tale 
med forlaget Laboratory of Aesthetics and Ecology om 
organiske og digitale vækster i sine bøger.
⚙ Samtale/Oplæsning
 Møllegades Boghandel
 Fri entré
⌂ www.moellegadesboghandel.dk/

🕔	 15.00 - 18.30
Du Vagn gav ud: Minderne vokser 
frem
Har du minder om Vagn Steen eller Dansk Forfatter-
forening, som du gerne vil dele? Denne sene eftermiddag 
er der gjort plads til minderne.
⚙ Oplæsning
 Dansk Forfatterforening
 Fri entré
⌂ danskforfatterforening.dk/

🕔	 17.00 - 18.00
Modlæsninger: »Fireburn Queen«
Samtale mellem kunstnerne Jeannette Ehlers og La 
Vaughn Belle, der samarbejder om at skabe skulpturen 
“Queen Mary”, der skal opsættes i 2017 foran det Vestin-
diske pakhus i Kbh. La Vaughn Belles skaber fortællinger, 
der udfordrer koloniale processer og låner i sine værker fra 
arkitektur, litteratur, historie, arkæologi
⚙ Samtale
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 18.30 - 18.45
Modlæsninger: »Mémoires Perdues«
Performance ved danser og kunstner, Julienne Doko.  
»Mémoires Perdues« sætter spørgsmålstegn ved begre-
berne kollektiv erindring, traume og fremskridt. Lærer vi 
virkelig af erfaringen? Forestillingen er en følelsesmæs-
sig reaktion på den tilsyneladende endeløse gentagelse 
af smerte. Det er et råb til fremtiden om hukommelsens 
vigtighed. Varighed 15 min.
⚙ Performance
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

🕔	 19.00 - 22.00
Modlæsninger: »Marronage«
Kom med til en aften med grænseløs musik. Efter otte 
dages overtagelse af Hovedbiblioteket inviterer Marron-
age til aftenslutningsaften. Vi bruger det rum vi har skabt i 
løbet af Kbh Læser og ser samtidigt frem mod »Tidsskriftet 
Marronage«, der udkommer den 31. marts 2017.
⚙ Afslutningsaften - Marronage
 Marronage/Hovedbiblioteket
 Fri entré
⌂ marronage.dk/

Søndag 5. marts
🕔	 09.30 - 14.30
Bogmageri i litteraturværkstedet
En litterær hands-on aktivitet. Sy din egen bog eller lav en 
foldetegneserie med collageteknik. Medbring skitser, tryk, 
notater, børnetegninger og andet i papirform og få inspira-
tion til at samle dit arbejde og give det et lækkert udtryk.
⚙ Bogbinding
 BIBLIOTEKET Rentemestervej
 200 kr. inkl. materialer til indbinding og syning.
Tilmelding og betaling via www.enkeltbillet.dk/nordvest
⌂ bibliotek.kk.dk/bibliotek/rentemestervej

🕔	 11.00 
Spaghetti
Skønt børneteater om forskelligeheder der forenes.
For de 3-8 årige og deres voksne.
⚙ Børneteater
 Sundby Bibliotek/Kvarterstedet
 Entre 40 kr.
⌂ www.kvarterhuset.kk.dk

🕔	 12.00 - 17.00
Kom og læs højt
Ignatius.dk inviterer alle der har lyst til at komme og læse 
højt af deres egne værker fra små scener hvor publikum 
kan sidde og lytte.
⚙ Oplæsning
 Ignatius
 Fri entré
⌂ www.ignatius.dk
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🕔	 12.00 - 17.00
BOGHANDEL, SKIFTER
BOGHANDEL, SKIFTER åbner op for en ny variant. Osram-
husets lokaler laves om til en stor boghandel, og på dagen 
vil flere af forlagene udgive bøger, så det bliver en stor 
udgivelsesreception åben for offentligheden.
⚙ Udgivelsesreception/oplæsning
 BOGHANDEL, SKIFTER /Escho/OVO Press/
 Osramhuset
 Fri entré
⌂ ovopress.net/

🕔	 13.00 - 16.00
Du Vagn gav ud: Næsten alle kan se, 
alle kan næsten skrive
Børn, unge, ældre og gamle inviteres til et skrive- og 
tegneværksted. Illustratorer fra Dansk Forfatterforening vil 
sidde klar til at illustrere deltagernes digte.
⚙ Skrive - og tegneværksted
 Dansk Forfatterforening
 Fri entré
⌂ danskforfatterforening.dk/

🕔	 14.00 - 17.00
At vokse op som seksuel minoritet - 
belyst gennem litteraturen
Opvækst som homo, bi eller trans er temaet i LGBT  
Biblioteket. Line Lybecker fortæller om sine bøger  
"Mere end veninder" og "Historien om en dreng."
⚙ Foredrag
 LGBT Biblioteket
 Fri entré
⌂ lgbt.dk/viden-og-materialer/bibliotek/

🕔	 14.00 - 18.15
Bogbloggerevent 2017
Bloggen Mellem Linjerne har i samarbejde med Kbh 
Læser arrangeret en dag for bogbloggere med oplæg fra 
prominente danske bogbloggere, forfattere og forlag om 
krimigenren og forholdet mellem bogbloggere og den 
etablerede danske bogbranche.
⚙ Oplæg
 Mellem Linjerne/Hovedbiblioteket
 Fri entré/tilmelding på kontakt@mellem-linjerne.dk
⌂ mellem-linjerne.dk/

🕔	 19.00 - 21.00
En Tænkepause: Tal
Teaterdirektør Mette Wolf er vært for en uddybende 
samtale med Henrik Kragh Sørensen, der er manden bag 
Tænkepausebogen om tal. Desuden opføres en ”viden-
skabsmonolog”, hvor en skuespiller Josephine Park og en 
instruktør Niels Erling har udviklet en monolog, baseret på 
bogen.
⚙ Samtale og videnskabsmonolog
 Tænkepauser/Nørrebro Teater
 Entré 130 kr. inklusive et eksemplar af 
 Tænkepausebogen om tal
⌂ nbt.dk/

🕔	 19.00 - 22.00
Du Vagn gav ud: Eric Andersen opus
Eric Andersen, der var med til at starte Fluxus-gruppen i 
1962, vil til udstillingen udføre en manifestation inspireret af 
Vagn Steen.
⚙ Surprise
 Dansk Forfatterforening
 Fri entré
⌂ danskforfatterforening.dk/

Kbh Læsers bestyrelse:
Sanne Caft (formand), vicechef,  
Københavns Hovedbibliotek

Stinne Hjortlund Kristoffersen,  
Litterær agent, Gyldendal Group Agency

Kåre Vedding Poulsen, redaktionsleder,  
DR Kultur

Lise Bach Hansen, Kulturproducent/leder af  
International Forfatterscene, Det Kongelige Bibliotek

Marie-Louise Fischer Hoffmann,  
afdelingsleder, Københavns Hovedbibliotek

Niels Offenberg, festivalleder Kbh Læser og  
litteraturformidler, Københavns Hovedbibliotek

Sekretariat og redaktion mm.  
på programavisen:
Niels Offenberg, Pernille Ramsdahl, Louise Sommer Hendriksen,  
Ole Lindholm, Amalie Eide, Mille Breyen Hauschildt, Jan Michael Hansen, 
Jon Auring Grimm og Lisa Ryberg Pedersen.

Fødes. Græde. Svøbes. Ammes.
Vugges. Tumles. Bæres. Gaae.

Glædes, under Tvang annammes.
Leege. Voxe. Tanker faae.
Elske. Beyle. Giftes. Aves.
Immer halte ved et Haab.

Ældes. Svækkes. Døe. Begraves.
Det er alt vort Levnets Lob

Ambrosius Stub

 OM FESTIVALEN: 

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

Samarbejdspartner:
Københavns Biblioteker

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
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 OVERSIGT 
 OVER VENUES OG ARRANGØRER 

2200GODNATHISTORIER 
Arrangementet foregår i Mimersparken

ADULT 
Sankt Peders Stræde 10, kld th, 1453 Kbh K

AKT1
Arrangementet foregår på Arbejdermuseet

AMARDILLO 
Eventfabrik Amagerbrogade 156,  
2300 Kbh S

ARBEJDERMUSEET 
Rømersgade 22, 1362 København K

ARK BOOKS 
Møllegade 10, 2200 Kbh N

ATLAS MAGASIN 
Arrangementet foregår på  
Kunstforeningen Gl. Strand

BAKKEHUSMUSEET 
Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C

BIBLIOTEKET RENTEMESTERVEJ 
Rentemestervej 76, 2400 Kbh NV

BIBLIOTEKSHUSET RODOSVEJ 
Rodosvej 4, 2300 Kbh S

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER 
Arrangementet foregår på  
Hovedbiblioteket

BLIXEN-PRISEN 
Arrangementerne foregår på  
københavnske biblioteker

BLÅGÅRDENS BIBLIOTEK 
Blågårds Plads 5, 2200 Kbh N

BOGHANDEL, SKIFTER 
Arrangementet foregår i Osramhuset

BRØNSHØJ BIBLIOTEK 
Krabbesholmvej 3, 2700 Brønshøj

BYENS BOGCAFÉ 
Istedgade 102, København V

BØRNEBOGSFESTIVAL NORD 
Flere arrangementssteder 

BØRNEKULTURHUSET SOKKE-
LUNDLILLE 
Utterslev Torv 9, 2400 København NV

CHRISTIANSHAVNS BIBLIOTEK 
Dronningensgade 53, 1420 København K

CINNOBER  
Landemærket 9, kld. Th, 1119 Kbh K

COPENHAGEN COMICS I  
ØKSNEHALLEN 
Halmtorvet 11, 1700 København V

DAGBLADET INFORMATION 
Store Kongensgade 40C, 1264 Kbh K

DANSK FORFATTERFORENING 
Strandgade 6, 1401 København K

DANSK HORROR SELSKAB 
Arrangementet foregår hos Wicked  
Workshop
 
DANSK KVINDESAMFUND 
Arrangementet foregår på Københavns 
Hovedbibliotek

DE LITTERÆRE SELSKABER 
Arrangementerne foregår på Københavns 
Hovedbibliotek

DEN2RADIO 
Arrangementerne foregår på Københavns 
Hovedbibliotek

DET OLSKE ORKESTER
Arrangementerne foregår hos Forsøgssta-
tionen 

DET VAR ZITTANS 
Amagerbrogade 205, 2300 København S

EKSISTENSFILOSOFISK AKADEMI 
Arrangementet foregår på Hovedbibli-
oteket

ELISABETH BERGSTRAND-POULSEN 
SÄLLSKAPET 
Arrangementet foregår i Messiaskirkens 
Menighedshus

ESCHO 
Arrangementet foregår i Osramhuset

ET KØNT SYN/ LITTERATURSALON 
Istedgade 84, 2. th, 1650 Kbh V

FORENINGEN FOR OPRETTELSE AF EN 
HØJSKOLE I KØBENHAVN  
Arrangementet foregår i Vartov

FORLAG CRIS & GULDMANN 
Arrangementet foregår i Adult

FORLAGET EKSISTENSEN 
Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C

FORLAGET FAHRENHEIT 
Arrangementet foregår i Cinnober 

FORLAGET GLADIATOR 
Sturlasgade 14 A, 1. 2300 Kbh S

FORLAGET MINDSPACE 
Arrangementet foregår i Tranquebar

FORMAT ARTSPACE 
Nansensgade 35, 1366 Kbh K

FORSØGSSTATIONEN  
Sønder Blvd. 81, 1720 København V

GLYPTOTEKET GLYPTOTEKET 
Dantes Plads 7, 1556 Kbh V

GOETHE-INSTITUT DÄNEMARK  
Arrangementet foregår på Københavns 
Hovedbibliotek

GUIDLY 
Mødested: Axeltorv, Caféen Palads Teatret, 
1609 Kbh V

HERLEV BIBLIOTEK 
Herlev Bygade 70, 2730 Herlev

HUSETS TEATER 
Halmtorvet 9, 1700 Kbh V

IGNATIUS 
Rentemestervej 69, 2400 Kbh.NV

ISLANDS BRYGGE BIBLIOTEK 
Njalsgade 15, 2300 København S

JOHAN BORUPS HØJSKOLE
Frederiksholms Kanal 24,  
1220 København K

KILDESKOVSHALLEN 
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte

KULTURHUSET RHEUMHUS 
Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

KULTURSTATIONEN VANLØSE 
Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal,  
2720 Vanløse

KUNSTFORENINGEN GL. STRAND 
Gl. Strand 48, 1202 Kbh K

KVARTERHUSET AMAGERBRO 
Jemtelandsgade 3, 2300 KBH S

KÆLDERLÆSNINGER 
Arrangementerne foregår på Islands 
Brygge Bibliotek

KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEKET 
Krystalgade 15, 1172 København K

KØBENHAVNS HØJSKOLEFORENING 
Arrangementet foregår i Vartov

KØBENHAVNSKE ISTIDENDE 
Arrangementet foregår i Adult

LGBT BIBLIOTEKET 
Nygade 7 2. sal (Strøget), Kbh K

LITERATURHAUS 
Møllegade 7, 2200 København N 

LÆSEFORENINGEN 
Arrangementerne foregår på  
københavnske biblioteker

MARRONAGE 
Arrangementerne foregår på  
Hovedbiblioteket

MAYHEM 
Ragnhildgade 1, 2100 København Ø

MELLEM LINJERNE 
Arrangementet foregår på  
Hovedbiblioteket

MESSIASKIRKENS MENIGHEDSHUS 
Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund

MILJØPUNKT AMAGER 
Arrangementet foregår i Kvarterhuset

MIMERSPARKEN 
Borgmestervangen 51, 2200 København N

MULTIVERS 
Arrangementet foregår på Johan Borups 
Højskole

MUSIKTEATRET SAUM 
Arrangementerne foregår hos ZeBU

MYCELIUM 
Arrangementet foregår på Mayhem

MØLLEGADES BOGHANDEL 
Møllegade 8, 2200 København N 

NORDATLANTENS BRYGGE 
Strandgade 91, Christianshavn, 1401 Kbh K

NØRREBRO BIBLIOTEK 
Bragesgade 8B, 2200 Kbh N

NØRREBRO TEATER 
Ravnsborggade 3, 2200 Kbh N

OSRAMHUSET 
Valhalsgade 4, 2200 Kbh N

OVO PRESS 
Arrangementet foregår i Osramhuset

PARADEHUSET 
Pile Alle 4, 2000 Frederiksberg

PETER DYREBORG OG CO. 
Arrangementerne foregår i Valby Kulturhus

PLADESELSKABET SCALA 
Arrangementerne foregår i Paradehuset

POLITIKENS BOGHAL 
Rådhuspladsen 37, 1550 Kbh K

SALONEN KULTURCAFE 
Østerbrogade 222, Kbh Ø

SELSKAB FOR LIGESTILLING 
Arrangementerne foregår på Københavns 
Hovedbibliotek

SLUTSTRANDEN 
Arrangementet foregår i Storrs Antikvariat

STORRS ANTIKVARIAT
Ahlmannsgade 1, 2200 København N

SUNDBY BIBLIOTEK 
Arrangementerne foregår i Kvarterhuset 
Amagerbro

SYDHAVNENS BIBLIOTEK 
Wagnersvej 19, 2450 København SV

TA´OS PÅ ORDET 
Arrangementerne foregår på Kulturhuset 
Rheumhus

TEATER ZEBU 
Øresundsvej 4, 2300 København S

TEATRET VÆRK  
Arrangementerne foregår hos Forsøgssta-
tionen 

TRANQUEBAR 
Borgergade 14, 1300 København K

TRINITATIS KIRKE
Købmagergade 52A, 1150 Kbh K

TÆNKEPAUSER 
Arrangementet foregår på Nørrebro Teater

VALBY BIBLIOTEK 
Annexstræde 2, 2500 Valby

VALBY KULTURHUS 
Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

VARTOV 
Farvergade 27, 1463 Kbh K

VESTERBRO BIBLIOTEK & KULTURHUS 
Lyrskovgade 4, 1758 København V

VIGERSLEV BIBLIOTEK 
Kirsebærhaven 23, 2500 Valby

WICKED WORKSHOP 
Arkonagade 15, kl. th. 1726 Kbh V
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 Naturen – det vilde  -  den vilde vækst er hinsides godt og 
ondt. Hvis jeg siger, at den vilde vækst i mennesket, som i sin 
forlængelse af naturen ligeledes er hinsides godt og ondt, er den 
energi der styrer min skelnen mellem godt og ondt, bliver det klart at 
jeg begrænses i mine muligheder for at skelne, i samme omfang som 
den vilde vækst overføres til den monopoliserede virkelighed.
         
 Det er ved denne overføring vi bliver i egentlig forstand 
besiddelsesløse. I samme øjeblik vi sælger den vilde vækst til den 
kapitaliserende virkelighed, bliver vi ude af stand til at genkende, 
men må lave alting om, før vi kan se at det forestiller noget.

 På den ene side den overførte vilde vækst, som bliver ustyrlig, 
fordi den har mistet det den skulle styre, ikke længere er bundet i sin 
funktion, som er den at være billede for menneskets skelnen mellem 
godt og ondt.
 
 Og på den anden side mennesket, hinsides sine 
overlevelsesmuligheder, som er netop denne skelnen mellem  
godt og ondt.
 
 Tilbage bliver så følelsen af at leve i en uvirkelig verden, som vi 
ikke kan forandre, fordi enhver forandring på forhånd er overlistet af 
vores virkelighedsbegreb.

Inger Christensen, s 132 i Afrealisering, trykt i Del af Labyrinten, 1982, Gyldendal




