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ANMELDELSER

I 
det nyeste nummer af SLAGMARK – Tidsskrift for 
idéhistorie er det oplagte tema, i forlængelse af hans 
200 års fødselsdag, naturligvis Karl Marx. I tidsskrif-
tet præsenteres artikler skrevet af landets førende for-
skere i Marx’ værker og deres receptionshistorie. Men 

tidsskriftets redaktører har taget et godt valg, og anlagt 
fokus direkte på Marx’ egne værker frem for den enorme 
virkningshistorie, han selvfølgelig befinder sig i. Dette valg 
sammenfatter temaredaktørerne Magnus Møller Ziegler 
og Tobias Dias med parolen: »Mindre marxisme, mere 
Karl Marx«. Redaktørerne medgiver, at det ærinde kan 
fremtræde »besværligt, omstændeligt og (for nogle tilbage-
blivende postmodernister) håbløst« – og det er bestemt en 
nærmest umulig opgave at adskille Marx fra marxismen, 
men det lykkes godt med denne udgivelse. 

I det 77. nummer af SLAGMARK præsenteres vi for 
et indhold, der dækker centrale begreber og emner hos 
Marx: Pariserkommunen (Andreas Beck Holm), proleta-
riatet (Mikkel Bolt), fetichisme (Søren Mau), kritikken af 
religion og politisk teologi (Mikkel Flohr). Men derudover 
findes der også artikler om mere overraskende og oversete 
forhold – om kunstneren Asger Jorns kritik af Marx (Jørn 
Erslev Andersen), ’Marxcelerationismen’ og brevud-
vekslingen mellem Marx og den russiske revolutionære 
Vera Zasulich (Dominique Routhier) samt en artikel om 
italienerne Antonio Gramsci og Antonio Labriolas analyser 
af tre vanskeligheder hos Marx (Gert Sørensen). Som 
vanligt indeholder tidsskriftet også en række anmeldelser 
og et intermezzo – denne gang er det Friedrich Nietzsches 
Lenzerheide-notat der bringes i en god dansk oversættelse 
med introduktion af Peter K. Westergaard. 

Seriøs forskning i Marx’ værker har altid været en lette-
re omstridt beskæftigelse på de danske universiteter, men 
det er måske ved at blive bedre. Med SLAGMARK #77 
præsenteres i hvertfald en af de hidtil bedste samlinger 
af artikler om Marx på dansk. Den høje kvalitet af de 
respektive forskningsbidrag viser sig blandt andet ved, at 
samtlige artikler indeholder velbegrundede korrektioner 
og tilbagevisninger af nogle af verdens førende forskere 
i Marx og marxismens historie. Temanummeret indskri-
ver sig med andre ord i en international debat af højeste 
kaliber – og lykkes hermed.

Som temaredaktørerne påpeger, er det unikt og sigende 
for vores situation, at »børsspekulanter og cheføkonomer, 

S
ofie Isager Ahl er en dansk antropolog og 
oversætter af bogen Sjæleblindhed, som er en 
central tekst i Eduardo Kohns How Forests 
Think fra 2013. Ahl har ligeledes bidraget til 
den første udgave af tidsskriftet Ny Jord med 

en oversættelse af et uddrag af Mei-Mei Berssenbrugges 
Hallo, roserne, samt Naturens disciple, der er en tekst 
om arbejdet i en vinmark i Frankrig.  

Og netop dette arbejde i vinmarkerne er også udgangs-
punktet for den første ud af syv suiter i Naboplanter. Fra 
markerne indleder bogen med en dagbog, eller nærmere 
feltnoter, over samarbejdet med en garvet vinbonde, der 
damper på sin lyserøde e-cigaret mellem vinstokkene, og 
hvis visdom der flittigt og nærmest ærgerrigt citeres fra: 
»man må se planterne som information, de er tegn, de 
kan læses, de fortæller hvordan jorden har det.«

Og det er med rette der citeres. For den kvindelige 
vinbonde er en vogter for en indsigt, der er kompleks 
men umærkelig simpel og det er som om, at jeget i Na-
boplanter selv tager luft ind, vokser i styrke og sammen-
føjer citaterne til den gestus, som teksten er; en praksis 
som vil i bevægelse med jorden: »Det er simpelt, vin er 
uendelig simpelt. Arbejder man i praksis, forstår man 
næsten ingenting, praksis forklarer intet, men det holder 
sanserne i gang.« 

Det myldrer med planter, fugle og skov i Naboplanter. 
Sproget er åbent, opmærksomt og poetisk, som når den-
ne fine sætning lyser op sidst i bogen og minder om den 
gestus den kvindelige vinbondes visdom var: »Skoven er 
en stor udånding, så fælles og præcis at min krop sanser 
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venstrefløjspartier, antiparlamentariske bevægelser og op-
stande alle på samme tid hævder Marx’ relevans og sand-
færdighed«. Marx er på mange måder blevet moderne og 
mainstream, men tidsskriftet falder heldigvis ikke for den 
indlejrede fare at uskadeliggøre Marx: det er den radikale 
Marx, vi bliver præsenteret for i SLAGMARK. Den Marx, 
der med sine egne ord ikke blot ville fortolke verden, men 
forandre den. 

Og den radikale Marx kommer selv til orde i tidsskriftet. 
I udgivelsen forefindes nemlig også to breve af Arnold 
Ruge og Marx, i en glimrende oversættelse og med en 
fremragende introduktion af Magnus Møller Ziegler. I 
brevet fra Marx (1843) findes et citat, der fortjener at blive 
tilføjet til listen over nogle af Marx’ bedste – nu for første 
gang i dansk oversættelse: 

»Hidtil har filosofferne haft løsningen på alle gåder 
liggende i deres pulteskuffer, og den dumme eksoteriske 
verden havde bare at spærre kæften op, således at den 
absolutte videnskabs stegte duer kunne flyve ind i mun-
den. Filosofien har verdsliggjort sig, og det mest slående 
bevis derpå er, at den filosofiske bevidsthed selv er blevet 
trukket ind i kampens kvaler, ikke blot udadtil, men også 
indadtil. Er konstruktionen af fremtiden og færdigskik-
kelsen af den for altid ikke vores sag, så er det desto mere 
klart, hvad vi for nuværende må fuldbringe, jeg mener den 
hensynsløse kritik af alt bestående, hensynsløs i den for-
stand, at kritikken ikke skyr sine resultater, ligeså lidt som 
den skyr konflikterne med de forhåndenværende magter.

Magnus Møller Ziegler og Tobias Dias (Red), SLAG-
MARK – Tidsskrift for idéhistorie

det, før bevidstheden kommer«. Til tider kan ophob-
ningen af billeder virke programmatisk, men poesien 
spirer fra siderne og løfter sig, som i disse erfaringer der 
forskyder sig: »Jorden drejede, og lyset blev skubbet 
frem over kloden.« 

Naboplanter er en undersøgelse, hvor jegets arbejde 
med sproget synes at være en nænsom kultivering af de 
fænomener, der beskrives og en bevidsthed om at den 
som beskriver, den kultivering det er at skrive, lægger en 
vilje i beskrivelserne og uundgåeligt giver billederne en 
retning, som i den korte suite Brændenælde, hvor vreden 
og aggressionen over at blive brændt af planten ikke 
rettes mod planten, men mod jeget selv og kroppen: »Mit 
ben rødmer af vrede, brænder«. Billedet lægger desuden 
navn til Naboplanter, som er en plante der påvirker sine 
omgivelser og som mennesker gennem århundreder har 
orienteret sig efter. Det er tegn i naturen, små knude-
punkter i et økosystem, som mennesket er en del af og 
som Naboplanter vil sprogliggøre og vise. 

Sofie Isager Ahl debuterer med en smuk bog, som er 
udgivet på det særdeles interessante forlag Laboratoriet 
for Æstetik og Økologi – omslaget er en begivenhed i sig 
selv at røre ved. Og hør lige hvor vidunderligt levende 
og modsætningsfyldt man kan afslutte en bog: »Solen er 
blændende. Vi brænder.«

I
mre Kertész, Péter Esterházy, Péter Nádas, László 
Krasznahorkai, György Konrád og Magda Szabó. 
Alle er de rundet af det 20. århundredes totalitaris-
me. Alle er de flittigt oversat til ”hovedsprogene”. 
Alle er de hyppigt blevet fremhævet af både forfat-

terkollegaer, kritikere og gang på gang udmærket med 
diverse internationale litteraturpriser. Sammen udgør 
disse delvist aldrende, delvist afdøde ungarske forfattere 
et hovedspor i nyere europæisk litteratur, som enhver 
såkaldt kulturnation må skæve til med misundelse. Men 
til trods for roserne, anerkendelsen, er der i Norden en 
påfaldende lille interesse for, hvad der ellers rør sig i 
ungarsk litteratur. Specielt blandt de yngre forfattere. 

Nyere ungarsk litteratur går
 forjættende godt. Dét viser blandt
andre Gábor Schein, der er aktuel 

på engelsk med to bøger.
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