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itteraturen i klimakrisens tidsalder

AfGregers Andersen

Isit essay »Towards an Ethics of the Future« fra år 2000 stiller
den franske filosof jerorne Binde en diagnose for mennesket
i klimakrisens tidsalder. Ved at henvise til det modernes

menneskes apati i forhold til at reagere på truslen fra den globale
opvarmning, konkluderer Binde, at det moderne menneske tilsy-
neladende lider af »temporal myopi« eller slet og ret nærsynethed.
Med tanke på at mængden af drivhusgasser i atmosfæren siden år
2000 er fortsat med at stige på trods af, at advarslerne om konse-
kvenserne er taget til i styrke, er det i dag vanskeligt at affærdige
denne diagnose.

For at erkende det skarpsindige i Bindes diagnose behøver man
således blot at tænke på den finanskrise, der for alvor ramte Ve-
sten i starten af 2009. Finanskrisens udbrud betød netop, at den
alvorlige retorik, som ellers havde præget de indledende møder
op til klimatopmødet i København i december 2009 reelt nåede at
ebbe ud, inden mødet fandt sted. Efterfølgende har den interna-
tionale dagsorden stort set kun handlet om at skabe nye vækstmu-
ligheder. Og det på trods af at flere af de indførte vækstinitiativer
åbenlyst vil betyde en forværring af den klimakrise, som politikere
og meningsdannere for mindre end tre år siden advarede inten-
sivtimod.

En krise for forestillingsevnen
Det er derfor ikke så overraskende, at denne kritiske situation af
nærsynethed, der nærmer sig blindhed for katastrofen forude, i
stigende grad får litteraturen til at engagere sig. Det gør litteratu-
ren i særdeleshed ved at give nutidens menneske et par langsy-
nede briller på, så dets nærsynethed forsvinder. Mindre kryptisk
formuleret er det således kendetegnende for mange af de klima-
romaner, der i disse år udgives, at de 'beamer' deres læser frem
til en verden præget af ekstreme klimaforandringer, hvor apatien
ikke længere er en mulighed.

Mere overraskende er det måske, at dette ikke kun sker i roma-
ner inden for den science fletion-genre, der i det forrige århund-
rede nærmest havde monopol på at beskrive fremtidige, økologi-
ske katastrofer. Også inden for de andre genrer publicerede s der i
disse år flere og flere romaner med en fremtidig klimakatastrofe
som motiv.

Et af de vigtigste og mest presserende delspørgsmål i den
overordnede tendens til at undersøge forholdet mellem litteratur
og politik, der i disse år præger litteraturvidenskaben, må derfor
være: hvilken rolle spiller litteraturen i forhold til den globale op-
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Om hvad litteraturen kan fortælle os om
den globale opvarmning

varmning? For mig at se indeholder den nye klimalitteratur alle-
rede et væsentligt svar på dette spørgsmål. Ved at forsøge at tænke
fremtiden igennem den verden af muligheder, som en situation
som den globale opvarmning åbner for, nøjes klimalitteraturen
nemlig ikke med at konfrontere læseren med dennes apatiske
nærsynethed. Hvad vigtigere er, den stiller også sin fantasi til rå-
dighed for den ldimaforandrede fremtid, som vi har så store van-
skeligheder ved at tænke.

Den nuværende klimakrise består netop ikke kun i en lam-
melse af evnen til at handle i en faretruende situation. Den består
mere alarmerende også i en krise for forestillingsevnen. Det vil
sige for vores evne til at tænke i bæredygtige alternativer til det
spor, vi er låst fast på. Et muligt svar på litteraturens rolle i forhold
til den globale opvarmning er derfor at pege på litteraturens ima-
ginative potentiale.

De sidste 25 års debat om den globale opvarmning har i den
henseende vist, at vi som planetariske borgere ikke kan forlade os
alt for meget på hverken politikernes eller de politiske filosoffers
fantasi. Deres svar synes at være fastfrosset i de gamle ideologiske
positioner. I stedet har vi som et supplement til disse ideologiske
venne-fjende-karnpe brug for litteraturen til at tænke den globale
opvarmning på mikroniveau. Det vil sige til at forestille sig de
nutidige og fremtidige ldimakrisekulturer indefra.

Den fordring, som dele af litteraturen i disse år stiller sig selv,
er derfor ikke anderledes end den fordring, som litteraturen fra
starten af 1960'erne og frem til murens fald måtte stille sig selv
pga. den ulmende atomkrig. på samme måde stiller den sine res-
sourcer til rådighed for fremtiden. Derved konkretiserer klimalit-
teraturen en af de mest grundlæggende funktioner for litteraturen
overhovedet. For som den franske filosof Paul Ricoeur har beskre-
vet det i essayet »Pour Une Theorie Generåle De L'Imagination«:
»Den første måde, hvorpå mennesket forsøger at komme til at
forstå og beherske det praktiske felts 'mangfoldighed' er ved at
skabe sig en fiktiv forestilling om det.:

Mellem naturvidenskab og social forestilling
En sådan forståelse af klimalitteraturens rolle gør det endvidere
muligt at lokalisere litteraturvidenskabens rolle midt i virvaret af
de discipliner og diskurser, som den globale opvarmning sætter i
spil. Hvis vi kobler Ricoeurs beskrivelse af litteraturens evne til at
sende prøveballoner på fremtidige samfund og handlemuligheder
ud i verden med en anerkendelse af, at forfatteren altid er ind-
lejret i en social kontekst, træder skitsen til en metodisk tilgang
til klimalitteraturen frem. Inden for denne metode betragtes kli-
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» Det er her vigtigt at gøre sig det klart, at forestillinger om den globale
opvarmnings fremtidige betydning ikke kun manifesterer sig i vores
kultur gennem naturvidenskabens forudsigelser. Disse forestillinger
formes i lige så høj grad i det sociale og i kulturen.

malitteraturens forskellige fremtidsfremstillinger som kataloger
over sociale forestillingsmønstre. Det vil sige som kataloger over
billeder og narrativer, vi inden for den samme kultur i forskellige
varianter mere eller mindre alle sammen har liggende på vores
imaginative harddrive og derfor alle sammen kan producere dis-
kursivt.

Det er her vigtigt at gøre sig det klart, at forestillinger om den
globale opvarmnings fremtidige betydning ikke kun manifesterer
sig i vores kultur gennem naturvidenskabens forudsigelser. Disse
forestillinger formes i lige så høj grad i det sociale og i kulturen.
Eller anderledes formuleret: Nårvi f.eks. ser Hollywood-filmen
»The DayAfte r Tornorrow« eller læser en af Lars Skinne bachs
klimabevidste digtsamlinger bliver vi ikke kun konfronteret med
den globale opvarmning som naturvidenskabelig forestilling. Vi
er også vidne til, hvordan denne forestilling gennem kulturen
forhandles i det sociale.

En af de tænkere, der bedst har formuleret denne hybride sam-
menhæng mellem naturvidenskaben, den sociale forestilling og
kulturen, er den franske sociolog og videnskabs teoretiker Bruno
Latour. I sit hovedværk, »We Have Never Been Modern«, karak-
teriserer Latour således den globale opvarmning som et »quasi
objekt«, Det vil sige som et objekt, der på engang både er virkeligt,
socialt og diskursivt.

Med tanke på at vi herved har at gøre med et objekt, der giver
litteraturvidenskaben adgang til at sige noget om det sociale og
politiske, skulle man tro, at klimalitteraturen var blevet intensivt
behandlet af litteraturvidenskaben. Dette er dog indtil videre ikke
tilfældet. Denne artikel skal derfor ses som et forsøg på »at skyde
ballet i gang« i en dansk sammenhæng. Jeg vil gøre dette ved at
lancere konturerne til det, som jeg godt tør kalde et nyt oplys-
ningsprojekt for litteraturvidenskaben. Dette oplysningsprojekts
metode består i at trække de sociale forestillingsmønstre frem af
klimalitteraturen og analysere deres betydninger. Dets formål er
derved at oplyse borgere og meningsdannere om det imaginative
fundament, der danner basis for deres handlinger i relation til
den globale opvarmning.

Fem forestillingsmønstre
For at give en smagsprøve på, hvordan et sådant projekt i praksis
kan se ud, viljeg afslutningsvis fremhæve fem sociale forestil-
. gsmønstre, fem billeder og narrativer på den fremtidige klima-
tastrofe, som er markant til stede i den vestlige, primært angle-
ne litteraturs fremstilling af den globale opvarmning.
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1. Det første forestillingsmønster er forestillingen om klimakata-
strofen som et sammenbrud af den sociale orden. Dette sam-
menbrud kan både tage form af krig, borgerkrig eller endog en
fuldstændig opløsning af samfundskontrakten og en overgang
til naturtilstandens anarki. Romaner som »The Carhullan
Army- (2007) af den britiske forfatter Sarah Hall eller »The
Quiet War- (2008) af science fiction-forfatteren Paul McAuley er
i den henseende narrationer over et tema, der i disse år hyppigt
skrives om inden for samfundsvidenskaben: Nemlig klimakri-
gen.

2. Det andet forestillingsmønster er forestillingen om klimakata-
strofen som en domstol. Inden for dette forestillingsmønster
straffes mennesket for sine udledninger af drivhusgasser af
en monstrøs natur, der objektiverer skyldfølelsen. Den tyske
forfatter Frank Schatzings øko-thriller, »Der Schwarm- (2004),
er et oplagt eksempel på dette, ligesom forestillingsmønstret er
blevet visualiseret med »The DayAfter Tomorrow- (2004).

3. Det tredje forestillingsmønster er forestillingen om klima-
katastrofen som en konspiration. Den globale opvarmning
kombineres her med klassisk konspirationsteori. Mønsteret
indeholder det stykke klimalitteratur, der hidtil er blevet solgt
i flest eksemplarer: Nemlig Michael Crichtons thriller »State of
Fear« (2004).

4. Det fjerde forestillingsmønster er forestillingen om klimaka-
tastrofen som et tab af vild natur. Dette er nok den forestilling,
som appellerer bedst til kræsne læsere, eftersom det til dato
indeholder de mest velskrevne forsøg på at reflektere over kli-
makatastrofen. Jeg tænker her på den canadiske forfatter Jean
McNeils »The Ice Lovers- (2009) og T.C. Boyles »AFriend of the
Earth« (2000).

5. Det femte og sidste forestillingsmønster er forestillingen
om, at klimakatastrofen vil føre til produktionen af kunstige
biosfærer. Den prisbelønnede amerikanske science fletion-
forfatter Kim Stanley Robinsons monstrøse trilogi om den glo-
bale opvarmning, »Science in the Capital«, (2004, 2005, 2007)
er her et spændende stykke litteratur, der med udgangspunkt
i nutidens teknologi forsøger at fremskrive en verden, der har
løst klimaproblemet.

Det er kortlægninger som denne afklimalitteraturen, somjeg i
udvidet form vil foreslå, at litteraturvidenskaben og kulturviden-
skaben i stigende omfang begiver sig i kast med.
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