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19.  JANUAR

katastrofe, (af gr. katastrophe ‘omvending, omstyrtelse’, af kata- og 

afledn. af strephein ‘vende’), se naturkatastrofe.

profit, (via fr. fra lat. profectus ‘fremskridt, fremgang’, af proficere 
’komme frem’, af pro- og facere ’gøre’), fordel, overskud eller gevinst, 

der kan indtjenes ved selvstændig erhvervsvirksomhed. I økonomisk 

litteratur har man for det første interesseret sig for opgørelsen af pro-

fitindkomster og deres afgrænsning i forhold til andre indkomsttyper. 
Dernæst har man studeret, hvilke faktorer der bestemmer profitindkom-

sternes størrelse og udvikling. Endelig er det blevet diskuteret, om eksi-

stensen af profitindkomster kan ses som udtryk for uretfærdighed i den 
økonomiske fordeling.

Gyldendal, Den Store Danske

tragedy [traj-i-dee] 
noun, plural tragedies.
1.
a lamentable, dreadful, or fatal event or affair; calamity; 
disaster:
stunned by the tragedy of so many deaths.
2.
a dramatic composition, often in verse, dealing with a se-
rious or somber theme, typically involving a great person 
destined to experience downfall or utter destruction, as 
through a character flaw or conflict with some overpower-
ing force, as fate or an unyielding society.
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17.  JANUAR 

Surprisingly, scientists have a better understanding of  
how many stars there are in the galaxy than how many 
species there are on Earth.  

13.  JANUAR

Jeg løber i tusmørket, snubler over markerne. Viljen som en lille 
lygtes skær foran mig. Rilke skrev: Om Natten falder Jorden, tung 
og stum, fra Stjærnerne til Ensomhedens Rum. 
Der findes et sted, jeg altid prøver at vende tilbage til. Lag og 
tilstande, som en brønd, man ikke helt drukner i, men aldrig for-
lader. 

27.  JANUAR

Ved Valencia-søen i Venezuela noterede Humboldt omkring år 
1800, hvordan kolonialismens installering af monokulturer såsom 
pengeafgrøden indigo forarmede miljøet. Samme observation gjor-
de han omkring den omfattende rydning af skove på Cuba, der blev 
udført for at gøre plads til sukkerplantager. Humboldt mente ikke, 
at denne domesticering var den forædlende forvaltning af skaber-
værket, som oplysningsfilosofferne troede, men snarere en sikkert 
fremadskridende udpining af det. Længe før nogen så meget som 
overvejede at tale om det antropocæne, dvs. om mennesket som 
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en geologisk faktor, havde Humboldt påpeget det destruktive ved 
dets tilgang til naturen.

Er tiden også en slags gentagelsestvang?

jeg frygter søvnen som en stald 
generationernes tyste mutationer 
vil de fortælle 
om en ørken 
og er vi indianerne? 
det tror jeg ikke, Conquistador

18.   JANUAR

Ved siden af  mig sover børnene endelig. 
I Alaska er isbjørnene brune som jorden. Sneen er ikke kommet, 
det er midt i januar. 
Klougart skriver: ”Naturen breder sine katastrofer ud over jorden 
som en dyne over sine sovende børn.” 
Katastroferne vokser ind i vores drømme, og vi vågner angste til 
et kor af  stemmer: Det er nu. Vi er kommet. 

By one calculation, we have a little more than a year 
left to do something drastic with our carbon emissions 
before we lock in a future of  drastic climate change. 
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31 .  JANUAR

1,7 er en form for angst, at ligge 

under dynen 

og alligevel fryse

1,7 er en form for skam, at sidde i stuen 

og alligevel fryse

1,7 er en bodshandling, at gøre sig nøgen 

kun for at fryse 

Drengen fryser, han siger til sin mor: nogle gange 

fryser jeg så meget, at jeg mister magien. 

ER SØVNEN EN BRØND?

22 .  FEBRUAR

We don’t know if  she’s asleep or if  she’s aware of  escaping across 
the river. When she’s grown up she may be reminded of  the epi-
sode – waves breaking, hands helping. Almost 10,000 refugees 
were stranded in the camps of  northern Greece, with desperation 
mounting for each day that passed.
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As the barbed wire eventually stopped groups from travelling 
along the main roads, refugees found more daring ways to cross 
the border into Macedonia. Like here, forging a river to get to  
the north.

17.  FEBRUAR

“I am at the river with baby. Her father enters with a leap.
Hold her head above the water. She is pale against the 
stream.” 
 Aldous Harding

Håret filtrer i nakken, og hendes små fødder er kolde op ad 
mit lår. Hun knuger bamsen hårdt. Det minder mig om den 
billedserie af flygtningebørn, som er faldet i søvn alle mulige 
steder, i mosset i skovbunden, på gulvet i gymnastiksalen, i 
vejkanter, i voksnes armhuler. Børnene som små satellitter. 

8.  FEBRUAR

Er det sandt, at der er grænser for menneskets empa-

ti? At jo flere mennesker der har brug for hjælp, des 

mindre er trangen til at hjælpe? 
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“I, der vil stige op fra den flod som vi gik under i, tænk når I 
taler om vores svagheder også på den mørke tid, som I har 
undgået ( … ) når det kommer så vidt at mennesket er men-
nesket en hjælper, betænk os med overbærenhed.”

 B. Brecht, 1939

Take it like a man (mankind, mandsling) 

med undtagelse af hævntørsten 

(naturligvis) så 

tag det som en kvinde eller 

en jesusagtig figur 

    except for the martyr-shit 

we don’t need no heroes

vend den anden kind 

til

    except when in war 

alle undtagelser har en regel 

de viger 

bort fra 

alle krige er givne 

 

make us proud 

Sonny
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28.  JANUAR

Winter has arrived. It’s January 2017 and nothing has changed 
in the Ritsona Camp north of  Athens. The children are still the-
re – like this Syrian girl walking barefoot in the snow. And they 
are still living in tents, even though the EU has stressed that tent 
camps in the winter are unacceptable.

Vækstlogik: 
Menneskets værdi er dets købekraft.

2 .  FEBRUAR

Ukraine
Verden er fuld af  døde børn. Deres forældre går 

cementagtigt omkring, med kærligheden blæsende i øjenlågene. 

Nu græder de for drengen med de øjenlåg. Han var også en 

helt, nu ligger han også voksagtigt under blå og gule flag og kan 
ikke lugte alle de blomster, som dækker hans lange krop.

ordene er for længst vandret bort 
fra deres sammenhæng 
hovedløst og hætteklædt 
rædslen er inde i mennesket 
krigene er udenfor
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Man siger: jeg er søvngænger

wake me up, now

white and slippery

vores tårer er afgrøder, overskud, gevinst

Note to evolution:
Survial of  profit. Most profitable. Profittest.

12 .  MARTS 

At skrive er at sætte en fin si under 
desperationen og så betragte de tynde 
stråler, der strømmer igennem.
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29.  MARTS

POPE FRANCIS: CAPITALISM IS TERRORISM 
AGAINST ALL OF HUMANITY

Kapitalen: “Du må ikke have andre guder
end mig.”

9.  MARTS

Et bestemt mareridt forfølger mig:
kirkeklokkerne bimler
men alle børnene er døve

26.  MARTS 

Sove/vågne
Det umulige er at falde i søvn igen, når man først er vågen. Som om sjælen vil 
være vågen, tørstig som fårene, der strejfer om i Sahara, som barnet, vi afviser 
ved grænserne. 

Vores børn har klyngebomber 

under øjenlågene
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vores børn har havets gurglen

i øregangene

vores børn har håbet stikkende i halsen

som en rose

Min hud

mine børn

mine gasangreb

separationen som den egentlige løgn

separationen som den egentlige løgn

17.  MARTS

Jeg skal undskylde min melankoli min 
manglende interesse 
for det lykkelige
drengen siger til mig: 
jeg skyder dig med hjerter, så 
får du flere liv

mørket som et lærred for lyset
undskyld
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24.  MARTS 

When all the trees have been cut down,
when all the animals have been hunted,
when all the waters are polluted,
when all the air is unsafe to breathe,
only then will you discover you cannot eat money.
~ Cree Prophecy

Han siger: hvad har du tænkt dig?
Han planter kål i haven
han spiller Aldous Harding 
alle sange får mig til at græde
hold her head above the water
her skin is pale against the stream 
han siger: bierne er næsten væk, hvad 
har du tænkt dig?
Så planter han tomater, små røde 
apokalypser

“The snakes died in the heat, without any 
tree cover. I sat down and wept over their 
lifeless forms.” 


