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Marronage Hent PDF Forlaget skriver: Marronage er et tidsskrift, der ønsker at gøre op med historisk
forvrængning ved at intervenere i den offentlige debat, dele viden og skabe kritiske perspektiver på vores

kolonialistiske fortid og nutidig racistiske strukturer.

Marronage er modstand mod de fortællinger der bestemmer, hvem der er frie, og hvem der ikke er det og
fortælle historier om dem, der blev skrevet ud af historien, fordi de ikke passede ind i nationalstatens

fortællinger.

Ordet maroon kommer fra det spanske cimarrón, som betyder vilde dyr og blev navnet på dem, som flygtede
fra plantagerne i Caribien. Når maroons kollektivt flygtede op i bjergene, ud på sletterne og ind i junglen for

at skabe nye samfund var det Marronage - organiseret modstand.

Den 31. marts 1917 blev de Dansk Vestindiske Øer solgt til USA fordi de ikke længere var profitable for
Danmark. Også i dag udsletter nationalstatens fortællinger menneskers identiteter, som det sker i skolen på

jobcenteret og i flygtningelejren. 

Kolonitidens skygge er overalt omkring os. Den racegør, opdeler og adskiller mennesker, sætter grænser og
skaber hierarkier. Tidsskriftet Marronage udfordrer og undersøger de nationale fortællinger, skaber

forbindelse mellem historien og vores samtid og giver plads til de stemmer, der i dag laver marronage.

Første nummer rummer bidrag fra: Aka Nivâna, Bertha Rex Coley, Gurminder K. Bhambre, Iben H.
Phillipsen, Jeannette Ehlers, La Vaughn Belle, Lotte Løvholm, Pernille Ipsen, Rikke Lie Halberg, Shelley

Moorhead og Temi Odumosu.

Tidsskriftet er illustreret af Claudia Stræde, Francis Djiwornu, Halfdan Pisket, Paula Bulling og Tjelle Esrom
Raunkjær.

Marronage udkommer tre gange i løbet af 2017
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s. 10: Fire vigtige personer i Danmarkshistorien
s. 16: Here exists 250 years of unbroken, Danish history on these shores af Shelley Moorhead

s. 18: Danmark har aldrig "hjulpet" Grønland af Aka Nivâna
s. 22: Loving in the colonial archive: a short meditation in three parts af Temi Odumosu

s. 26: Daughters of the Trade af Pernille Ipsen
s. 28: Slaveri, seksuelle overgreb og modstand af Bertha Rex Coley og Rikke Lie Halberg
s. 36: Et opgør med fortielsen af Den Haitianske Revolution af Gurminder K. Bhambre

s. 42: Photomontage Series: Juxtapositions and Unsilenced Soliloquies af La Voughn Belle
s. 46: Because the Spirits. A conversation af Jeannette Ehlers
s. 48: Gazing at a landscape gazing back af Lotte Løvholm

s. 56: Anmeldelse af Iben H. Phillipsen
s. 59: Anbefalinger til dit bibliotek og din læsegruppe
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