
ne ove e os

et er en og s ø e a en
måde vi lever på. Vores egen
k rma. Den gode nyhed
er, at vi kan gøre noget
ved det. Giv naturen mere
plads. Det er billigere end at
betale omkostningerne ved
kommende pandemier.
Det er også meget sjovere.

– Tor ørretranders
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Litteraturen kan belyse politiske problemer 
og rykke ved verden. Det mener de på den 

internationale litteraturfestival LiteratureXchange i 
Aarhus, der løber af stablen midt i juni

Litteraturen vil noget 
med verden
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om de fleste andre 
litteraturfestivaler 
vil den aarhusian-
ske festival Litera-
tureXchange ska-
be læseglæde og 
fællesskaber om-
kring litteraturen. 
Men den vil mere 

end det. Afsættet for LiteratureXchange, der 
første gang blev afholdt i 2018, er FN’s 17 
verdensmål, som festivalen bruger som en 
slags rettesnor og ramme for det litterære 
indhold på festivalen. Men hvorfor overho-
vedet blande politik og litteratur sammen?

»Vi er ikke politiske på den måde, at vi har 
en klar dagsorden, men på den måde, at vi 
vil noget med verden. Selvfølgelig skal det 
være underholdende, men vi vil gerne tage 
litteraturen så alvorligt, at den kan få os til at 
reflektere over den verden, vi lever i,« siger 
Lise Kloster Gram, der er programansvarlig 
på LiteratureXchange. 

Festivalens vision er, at litteraturen kan 
bruges til at gøre os klogere på verden og os 
selv ved at nuancere og perspektivere aktu-
elle emner. I år er temaet lighed, som tager 
udgangspunkt i FN’s mål omkring mere lig-
hed mellem køn og mindre ulighed i verden. 

Til at belyse emnet har festivalen blandt 
andre inviteret den finske forfatter Sofi Ok-
sanen, der er aktuel med romanen Hunde-
parken om rugemødre og kvinder, der bru-
ges som handelsvarer. Monika Fagerholm, 
der vandt Nordisk Råds Litteraturpris for 
Hvem slog bambi ihjel, skildrer et samfund, 
hvori der begås en gruppevoldtægt, mens 
nigerianske Chigozie Obioma med Fuglenes 

gråd adresserer migration og ulighed gen-
nem en mands kamp for social opstigning. 

»Det, disse forfattere kan, er at tilbyde nu-
ancer, identifikation og kompleksitet til em-
nerne. Litteraturen tvinger os til at forholde 
os til problemstillinger på et medmenne-
skeligt plan og rører os derfor på en anden 
måde,« siger Lise Kloster Gram. 

»Det er ikke ensbetydende med, at litte-
raturen skal sætte facit under, hvad der er 
rigtigt eller forkert. I højere grad end at give 
svar åbner den op for et væld af muligheder, 
hvilket passer godt, fordi der sjældent er et 
entydigt svar på verdens problematikker.« 

LiteratureXchange, der afholder mere end 
180 litteratur-, debat- og musikarrangemen-
ter rundt omkring i Aarhus, inviterer også 
forfattere og forskere på scenen sammen. 
Eksempelvis faciliterer festivalen en samtale 
mellem forfatter Caspar Eric, der netop har 
oversat Ocean Vuongs Vi er kortvarigt smukke 
her på jorden om at være vietnameser i USA, 
og migrationsforsker Marlene Spanger, der 
sidste år udgav fagbogen Migranters mobili-
tet.

LITERATUREXCHANGE 
Hvornår: 10. – 20. juni 2021
Hvor: Forskellige locations i 
Aarhus
Mere info: Se samlet program 
på www.litx.dk
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