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Lykkelands lænker
Debutdigte af Kristian Dalgaard
Kristian Dalgaard (f. 1983) er barn
af fattig-firserne samt en smed og en
ufaglært arbejder. Valby-dreng, som
efter nogle års afstikker til Nørrebro,
nu bor i Sydhavn.
Elektriker med mere end et årti
bag sig blandt kollegaer på byggepladser.
Har gennem flere år som videojournalist for KPnetTV dokumenteret og rapporteret om de politiske
kampe i gadebilledet.

Sådan svarer han på spørgsmål om
hans digte:
- Hvad vil du med dine digte ?
- Med ’Lykkelands lænker’ forsøger jeg at gå bag om nogle af de ting
vi støder på eller hører om i hverdagen, menneskers sorger og glæder.
Ikke mindst de samfundsproblemer

der altid individualiseres og gøres til
den enkeltes problem, i et omfang,
så det fremstår som om, det er mennesket selv der er problemet.
-Hvordan har du arbejdet med bogen?
-Jeg har forsøgt at studere og samle op, kan man sige, på flere af de
digtere den progressive bevægelse
har fostret. Især danske digtere som
John Max Pedersen, B.C. Andersen,
Carl Scharnberg, Nexø m.fl. I en situation som den nuværende, med en
slags rød kultur-tørke, var det naturligt at søge den vej.
-Hvem er bogen skrevet til?
-Det vil være nemmere at sige
hvem den ikke er til, de kan tælles på
et par hænder. Jeg har prøvet at skrive til de mange, men uden minervamodellen eller målgruppe-tænkning.
Der er jo mange forskellige digte i
samlingen, og derfor noget for flere
slags smag, men det er pga. den historiske opsamling, og så min egen
lyst til at prøve mig selv af og udforske digterkunstens rammer i 2013.
Lykkelands Lænker
104 s., 125,- kr.

og aktier der falder
panikslagne, rædde kommentatorer
i fjernsynet
om en verden der krakelerer
om en jordskælvs-udløst tsunami
der kan drukne os alle
og jeg mærker det ryste
og føler fugten
i min stue
for jeg er skræmt
da nyhederne slutter
men jeg går min aftentur
og ser at husene
står endnu
og at aftensolen stadig kan skinne
på havnen, skibene
og jeg lytter til bølgerne
der trofast slår ind mod stenene
som jeg passerer
en slidt fabriksbygning
og afblæser stress-tilstanden
tænker at økonomiske kriser
ikke er en naturlov
men en menneskelov
der kan laves om

GÅRDTUR CELLE 171
21 solhuller
21 slumroser
og skyer af hønsenet
skyer af beslutsomhed og ammoniak
om morgenen når vi kommer
i kontrolleret gåsegang i lagkagerotunden
i eftermiddagens sang fra bur til bur,
først en - så alle,
mens 21 ministre skriver fristil til Pentagon
i et sprog Nixon forstår skyer som en kold træk
i mine brødres råbende stemmer
i mine søstres hænder
af tålmod og blod

Klaus Riis

Vestre Fængsel april 1971

Hvilken musik vil du ha
Sange og digte fra klassekampen

Klaus Riis (f. 1947) var aktiv
i slumstormerbevægelsen og
boede i det befriede slumkollektiv Jægergården (i Jægersborggade i København) og var
blandt de 21 aktivister, der blev
indsat i Vestre Fængsel efter en
politistorm på huset.
1968 og årene deromkring var
en opbrudsperiode – og også
et brud med en kaloriefattig
kultur og livsstil. Musikken
og sangene, vinyllyrikken, blev en ny generations sprog.
Man ville fjerne skellet mellem elitekultur for de få og den

kommercielle dåsekultur for de mange. Nøglen var en åbning mod virkeligheden, mod de store sociale problemer
og kampe.
Teksterne er så aktuelle og relevante som nogensinde.
Bogen rummer en afdeling med sange som ’Det kan blive
bedre kammerat’ og ’Balladen om Bandit’ fra den netop
genudgivne slumstormerplade fra 1971 og fra andre Demosudgivelser.
Den anden halvdel består af digte og oversættelser, der
dækker mere end fire årtier frem mod i dag.
Hvilken musik vil du ha
72 s. , 110,- kr.

Tusmørke blomst
Gardinerne
er trukket for, væggene
er tynde
Jeg svæver
i orange-sort stilhed
søgende, drømmende
Du er
som en tusmørke blomst
en silhuet
under mine fingerspidser
som et lysende stjerneskud
et kort øjeblik
- som månen
fuldmoden, rund og hvid
et urgammelt hav

B.C. Andersen

der stiger, skælver
slår mod stranden !

Sommerfuglens manifest
Erotiske digte

60 s, 110,- kr

B.C. Andersen
(1952-2008)
ved lyrikoplæsning på
Christianshavn

Hvem er poeten.....?
- nok i dag, noget så sjældent som en stemnings lyrisk digter og revolutionær, på hvad nogen vil sige er den så absolutte venstrefløj!
- november 2006 kom jeg rent tilfældigt ind på en side på
nettet, jeg lige var tæt på at lukke ned… Men så fængede
et og andet.
- Siden viste pirrende, pikant og pæn erotik, uden det fremstod som porno… Og uden, jeg vil tage gamle Jens August
Schade som gidsel, indtægt eller undskyldning, så faldt jeg
for siden, dens pikanterier, og især, at man havde mulighed

for at kommentere billederne/novellerne.
- det har ført til nogle dejlige bekendtskaber med almindelige mennesker, der interesserer sig for pirrende pikant
erotik som deres kunstneriske udtryk, det være sig visuelt,
som litterært.
- for mig, en ny vinkel på min leg med ord, en erobring af
det pikante, pirrende, tirrende og forførende erotiske, som
en naturlig del af mit lyriske univers.
Af B. C. Andersens introduktion til hjemmesiden
digteren online (www.min-poet.dk) 2007

Oktober Forlag

Digte – og meget mere
Oktober er et forlag for progressiv og
revolutionær litteratur – både politiske
skrifter og skønlitteratur.
Med den samtidige udgivelse af disse
tre digtsamlinger markerer det sit ønske om at være med til at bane vej for
en mere virkelighedsnær digtning. Af
relevans i kampen for et andet samfund.
Skribenter med noget på hjerte opfordres til at tage kontakt!

Hvordan fås Oktobers
udgivelser?
Det nemmeste er at besøge en af Oktober-butikkerne – i København, Århus
eller Odense. De findes her:
København
Vesterfælledvej 1B
1750 København
Man-tirs-tors 14-18
Onsdag og fredag 14-16.30

Forlaget lancerer samtidig en skriftserie med aktuelle pjecer.
Den første i rækken er Dorte Grenaa’s brandaktuelle ”Danmark og EU’s
militærstrategi”.

Odense
Skibhusvej 100
5000 Odense C
66 14 89 83
Man-, ons- og fredag 12 – 17

Oktober Forlag er ikke-kommercielt
og drives på aktivistbasis – med hjælp
fra Oktober Støttekreds.

Århus
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Fredag 14 - 17.00

Udgivelserne distribueres først og
fremmest gennem Oktober-butikkerne
i København, Århus og Odense.
Udover bøger og pjecer fra Oktober
Forlag og andre nye udgivelser af betydning for kampen for social forandring har alle butikkerne et righoldigt
antikvarisk udvalg af progressive romaner og lyrik - og af tekster af socialismens klassikere.
Forlaget står også for en hjemmeside
– der blandt gengiver en række skrifter
i pdf – herunder klassikerne.
Se mere på

www.oktobernet.dk

Andre bøger
fra Oktober Forlag

B.C. Andersen
Breve til kammeraterne
Et bevægende udvalg af digte og
artikler af arbejderdigteren og kommunisten B.C. Andersen
132 s., 120,- kr.

Bøgerne kan også bestilles via mail og
sendes med post – til udsalgspris + forsendelsesomkostninger.
Send bestilling til
info@oktobernet.dk
Det gælder også ved bestilling af antikvariske bøger.
Vi sender en mail med prisen – og afsender bestillingen når beløbet er indsat hos Oktober

Revolutionære visioner
Red. Raymond Swing, Ron
Ridenour og Torkil Lauesen
Ved hjælp af otte selvstændige essays søger bogen at lodde bredden
og dybden i ønsket om ’en anden
verden’
232 s., 160,- kr.

Bankkonto 1551 - 166 34 271
eller Giro 1-663-4271

Gå med i Oktober Støttekreds
Støttekredsens formål er at sikre driften og
udviklingen af forlaget og de revolutionære
medier - Kommunistisk Politik, hjemmesiden
kpnet.dk, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV . samt Oktoberbutikkene i København, Århus og
Odense.
Som medlem bliver man inviteret til spændende arrangementer, udflugter,
debatmøder mv..
At være medlem koster 100,- kr. om året – 150,-kr for par.
Brug formularen på kpnet – eller send en mail til stottekreds@oktobernet.dk.
Kontingentet indbetales på et af Oktobers ovennævnte konti (mrk. Medlem).

Anker Holm:
”De røde vender altid tilbage”
En glødende beretning om forfatterens (1921-2000) liv som aktiv
kommunist og samtidig et billede
af den kommunistiske bevægelses
historie i Danmark
248 s., 165,- kr.

