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* På udstillingen kan den besøgende se denne takke-
plakat. 

Klimaforandringer 
i litteraturen
 

TOXI-CITY 
af Roderick Coover og Scott Rettberg (2014)

REBOOTH THE UNIVERSE NOW 
af David Jhave Johnston (2011)

SNOW 
af Shelley Jackson (in progress)

 
Kurator: Serena Borsello og Christine Granild
Koncept: Jesper Sternberg
Interaktions design: Kenn Lund Nielsen
Siddemøbler og sansekasser: Amanda Breum
Teknik: Jens Yde og Rasmus Nørgaard
Teknisk service: Lars Martin Daugbjerg og Dion Drejer Nielsen

I SAMARBEJDE MED: 
Herning Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, ARoS, Heart – Herning 

Museum of  Contemporary Art, Litteratur mellem Medier ved Aarhus 

Universitet, Research Group Electronic Literature ved Bergen University, 

Rasmus Vestergaard, Aaby – Åbyhøj Lokalhistorisk Arkiv og Dansk 

Plakatmuseum.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.
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* Som indgang til den digitale udstilling var en kort 
formidlingstekst omkring udstillingens tre digitale 
installationer og litteraturstedets udstilling om klima

UDSTILLING AF 
DIGITAL 
LITTERATUR:
KLIMAFIKTION 

SE HER PÅ BIBLIOTEKET  
3 installationer og 
1 litteraturudstilling 
om temaet klimafiktion 
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UDSTILLING AF 
DIGITAL LITTERATUR
Installation nr. 1

TOXI–City
Af  Roderick Coover og Scott Rettberg

TOXI–CITY er en kombinationsfortælling om kli-

maforandring, der genererer en ny helaftensfilm, 

hver gang den vises. Syv mennesker kæmper for at 

overleve, efter orkaner og giftkatastrofer har ødelagt 

Philadelphia og New Jersey. De fortalte historier  er  

en  blanding  af  fiktion og sande historier om døds-

fald i forbindelse med orkanen Sandy. 

Sæt dig på dækkene
tag hørebøfferne på
og hør historierne 

* Ved de tre installationer hang en kort formidlings-
tekst og skilte med henvisning til, hvordan værkerne 
kunne opleves. 
* Se sample af ’TOXI-CITY’ her: 
https://vimeo.com/78829996
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* Oversætter Alexander Meinertz havde oversat et ud-
drag af tekst fra TOXI-CITY. Dette er et billede af før-
ste stemme/side i kompendiet, som også var lagt på 
nettet.

TOXI–CITY
n kombinationsfilm af  oderi k oo er og ott ettberg

o i ity er en kombinationsfort lling om klimaforandring, 
der genererer en ny helaftens film, h er gang den ises  y  
mennesker k m er for at o erle e, efter orkaner og giftkata
strofer har ødelagt hiladel hia og e  ersey  isse s ek la
ti e historier om li et i et ostind strielt ødeland fort lles i en 
symfonisk algoritme af  samtidig fort i lelse  baggr nd af  
sande historier om dødsfald i forbindelse med orkanen andy
 

DELAWARE-FLODENS MUNDING

Stemme 1: Fisker, afroamerikaner, i fyrrerne

olk har sagt i re is, at i ikke sk lle s ise fiskene, men eg har tr kket 
aborrer, smallmo th, sandart, kli eaborre, masser af  gode s isefisk 
o  af  andet her  eg skaffer mad til bordet  e alt det and  ed d , 
h or h rtigt et andomr de som det her dskiftes  g se, gi  mig lige 
den kni   er  er  e lige  e lige  denne her filet  et er en god 
fisk  eg har fisket andene her hele li et  ror d , eg ikke kan se den 
slags, n r eg ser  en fisk, s r tter den o  og l kker dens ind olde 
d  ror d , eg ikke kan se forskel  en god og en d rlig fisk  e 
il ikke gi e mig en fisketilladelse   denne økonomiske sit ation  er 

har ikke ret arbe de at f  h erken  fabrikken eller skibs rftet i et 
ti r  eg kan ikke engang f  mig et ob hos forbandede al art, for
di der er s  mange arbe dsløse  g s  kommer d  og fort ller mig, at 
eg ikke kan fiske, fordi de har f ndet dio in eller noget andet lort  
miles k  et her er et stort andomr de  eg er nødt til at ha e mad 

 bordet  eg fisker, h or eg il



7

UDSTILLING AF 
DIGITAL LITTERATUR
Installation nr. 2

Reboot the universe now
Af David Jhave Johnston

Værket handler om, hvad man kan gøre for 
at skabe en fredelig fremtid. Teksten i værket 

imrer h rtigt og l seligt forbi, men ed at 
klikke stopper man en side, så den kan læses.

Tryk på den 
røde knap 
og læs teksten 

*Den anden installation bestod af hovedværket ’Re-
boot the universe now’ 
*Prøv ’Reboot the Universe now’ her: 
http://glia.ca/2010/reboot/ 
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*Sammen med ’Reboot the Universe now’ vistes også 
en fabrikssekvens fra Charlie Chaplins film: Modern 
Times. Det var noget velkendt for beskueren og havde 
intentionen at skabe dialog mellem to værker, som te-
matisk berører hinanden.   

*Omkring ’Reboot the uni-
verse now’ var opsat fare-sig-
nal-tape, som understøtter 
tanken i værket og samtidig er 
et humoristisk indslag. 

* På skiltet står ordene: Tryk 
på den røde knap. Kan du 
redde verden? 
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*Den tredje installation bestod af værket ’Snow’ - et 
instragram-værk. Nogle elementer fra værket var truk-
ket ud i rummet.  
*Se billeder på instagram her: https://instagram.com/
snowshelleyjackson/?hl=da

UDSTILLING AF 
DIGITAL LITTERATUR
Installation nr. 3

Snow
Af Shelley Jackson: 

Værket er en fortælling skrevet i sne og er 
derfor afhængig af  vejrforholdene  for at 
kunne udfolde sig. Værket er stadig under 
udvikling, men ligger i øjeblikket i dvale, ind-
til sneen falder igen.

Skriv selv din 
historie i sandet



10

*Rundt om ’Snow’ hang snebilleder fra Åby-Åbyhøj 
Lokalhistorisk Arkiv; børn kunne med hvidt kridt teg-
ne sne-krystaller og hænge op i rummet, og de kunne 
lege med vat-snebolde. 
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*Lokalbibliotekernes Instagram profil blev i septem-
ber måned dedikeret til at dele brugernes ord skrevet 
i sandkasserne. Og de besøgende blev opfordret til 
at skrive andre steder og lægge billede på Instagram.
Brugte hastag: #isand og #delditord.
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*Indgangsbøn og forhal
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*Udstillingens formidling til kolleger 

Præsentation af digitale værker i forbindelse med udstillingen om klimalitteratur på 

Åby Bibliotek.

”Mens politikerne taler om de globale klimaproblemer uden for alvor at få gjort noget ved dem, er forfat-
terne begyndt at interessere sig for konsekvenserne af de forandringer i klodens klima, som vi mennesker 
selv står bag.” Sådan udtaler forfatter og radiovært Klaus Rothstein sig, når man spørger ham, hvordan 

forfatterne forholder sig til klimasituationen i litteraturen. Vi følger Rothsteins eksempel, når vi i sep-

tember tager temperaturen på klimadebatten med en udstilling af digital litteratur.

TOXI-City

Af Roderick Coover og Scott Rettberg

Beskrivelse af værket

Værket stiller spørgsmålet om, hvordan det vil være at leve i en verden, hvor de klimatiske følger af 

industri er blevet katastrofale, og hvilke konsekvenser det vil have for samfundet. Teksten er en delvis 

fiktiv fortælling og delvis en angivelse af faktiske forhold omkring Hurricane Sandy i 2012. Billederne i 
videoværket er taget i byerne Chester, Philadelphia og Camden.
Uddrag af værket kan findes på https://vimeo.com/78829996

Formidling af værket

Opsætningen af TOXI-City vil være omkranset af møbler, der er fremstillet af dæk, paller og lignende. 
Dette setup er valgt for at understrege det industrielle i værket, og for at sætte spørgsmålstegn ved, om 

bæredygtighed og genbrug kan bruges i mødet med klimaforandringerne.

Interaktion med værket

TOXI-City vises på en skærm, og det er muligt at interagere med værket, hvis man tager de høretelefo-

ner på, som ligger foran værket. På bibliotekets hjemmeside kan man under litteratur finde et uddrag af 
en oversættelse af værket, som man kan henvise interesserede brugere til.

Reboot the universe now

Af David Jhave Johnston
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Beskrivelse af værket

Værket handler om, hvad man kan gøre for at skabe en fredelig fremtid. Teksten i værket flimrer hur-

tigt og ulæseligt forbi, men ved at klikke stopper man en side, så den kan læses.

Værket kan findes på http://glia.ca/2010/reboot/

Formidling af værket

Den røde knap er værkets blikfang, og den understreger værkets tempo, kaos og dystopi – her er fare på 

færde! Dette understreges også af Charlie Chaplins Modern Times, som kører i baggrunden, og som 

sætter fokus på det lille menneske mod de store maskiner. Har vi for travlt? Er vi for opslugte af det 
industrielle og vil det påvirke vores klima? Kan vi stadig nå at redde kloden? Sådan spørger værket 
kontinuerligt, og du kan (måske) få svaret ved at trykke på den røde knap.

Interaktion med værket

Værket formidles på en arkademaskine, hvorfra værket afspilles. Ved at trykke på den store røde knap 
stoppes den flimrende tekststrøm, så man kan læse værket. For hvert nyt tryk på knappen, får man 
mulighed for at læse en ny bid af værket.

Snow

Af Shelley Jackson

Beskrivelse af værket

Værket er en fortælling skrevet i sne, og er derfor afhængig af vejrforholdene for at kunne udfolde sig. 
Værket er stadig under udvikling, men ligger i øjeblikket i dvale, indtil sneen falder igen.
Værket kan findes på https://instagram.com/snowshelleyjackson/

Formidling af værket

I Rotunden bygges et ”snerum”, der understreger værkets tematiske tilknytning til temaet Klima. Sam-

tidig vil der være udstillet snebilleder af Åby gennem tiderne for at få et lokalt perspektiv på klimade-

batten. Billederne er udlånt af lokalhistorisk arkiv.

Interaktion med værket

Snow er en fortælling, der udgives på instagram, og derfor har vi lagt op til, at biblioteksbrugerne selv 

prøver kræfter med instagramfortællinger. I Rotunden er der en kasse, som man skal skrive et ord i, 

hvilket er lige meget – kun fantasien sætter grænser – og ved at trykke på knappen ved siden af tages 
der et billede, som oploades til bibliotekets instragramprofil. På den måde skriver biblioteksbrugerne i 
fællesskab en fortælling.
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*Blogindlæg handlede både om at præsentere værker-
ne og at dele processen med at lave udstilling om digi-
tal litteratur
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*I et blogindlæg kunne man læse Alexander Meinertz’ 
danske oversættelse af nogle af stemmerne i ’TOXI-CI-
TY’. 
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*Et blogindlæg præsenterede møblerne på udstillin-
gen
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D. 19 oktober 2015 

 

Klimaforandringer i litteraturen  

 

Åby Bibliotek sætter fokus på klimalitteratur med en udstilling 
af digitale værker. 
 

Klimaet spiller en væsentlig rolle i samfundsdebatten, og har også bevæget sig ind i den 

litterære verden som emnet for fremtidsromaner og science fiction fortællinger. 

Litteraturen udfordrer også klimadebatten gennem medier, der normalt ikke forbindes 

med litteratur, som f. eks. videofilm og Instagram-fortællinger. 
 

Åby Bibliotek præsenterer i september måned et udvalg af litterære værker, der med 

det digitale som udgangspunkt, sætter klimasituationen på spidsen, og giver de 

besøgende mulighed for selv at undersøge, hvilke konsekvenser klimaforandringerne 

kan have for menneskets eksistens. 

 

Det vil i den forbindelse være muligt at opleve -og interagere med - de følgende 

værker:  
Reboot the universe now af David Jhave Johnston (http://glia.ca/2010/reboot/) 

Toxi City af Roderic Coover og Scott Rettberg (https://vimeo.com/78829996)  

Snow af Shelley Jackson (https://instagram.com/snowshelleyjackson/)  

 

Temaet om klimalitteratur vil blive rundet af d. 25 september kl. 17, hvor Klaus 

Rothstein vil holde et oplæg om klimaforandringer i litteraturen.  

 

Der er gratis adgang til udstillingen, der er støttet af Kulturstyrelsen og udviklet i 

samarbejde med bibliotekerne i Herning og Silkeborg.  

 
Med	  venlig	  hilsen	  
Serena Borsello 
 
Teamleder for Formidling 
Lokalbibliotekerne i Aarhus Nord 
M: +45 6192 9059    
E: sebo@aarhus.dk 

*Pressemeddelelse
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Hvad fungerer godt/mindre godt i forsøget på at ak-
tivere alle sanserne?
 
Hvad fungerede godt/mindre godt i interaktionen 
med værkerne? Blev man inddraget positivt eller 
negativt?
 
Hvad er det overordnede helhedsindtryk af udstil-
lingen? Var udstillingen bundet godt eller mindre 
godt sammen?
 
Manglede der tekst i formidlingen af værkerne? El-
ler var der for meget?
 

*Udstillingen med de tre installationer blev vurderet 
af Birgit Pedersen fra AROS. Følgende spørgsmål øn-
skede kuratorerne at få besvaret. 
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*Evaluering af Udstilling 1

Evaluering af udstilling ved Birgit Pedersen, AROS.

24-09-15

OPSUMMERING
Svær tilgængelig udstilling. 

Der mangler formidlingstekst, og en rød tråd mellem værkerne.

Det fungerer godt med sandet, hvor publikum selv kan interagere. 

Der mangler en kobling til litteraturen/biblioteket: man ville opleve værkerne anderledes hvis man 
havde de briller på. 

FORSLAG-OVERORNDET
1) Man skal vide, at udstllingen handler om digital litteratur. Og det skal kort forklares, hvad digital 
litteratur er.

2) Der skal være en forklaring på, hvad de enkelte værker handler om og hvordn man interagerer med 
dem. 

3) Tag vedkommende og/eller centrale elementer fra værket ud i rummet, hvor man kan interagere 
med dem. 

4) Formidl hellere 1 end 2 værker og så gør endnu mere ud af iscenesættelsen.

TOXI-CITY

Man forstår ikke at det er litteratur. Man ved ikke, hvor lang filmen er. 
Siddemøblerne er flotte, men det er ikke klart, hvorfor de står der, hvad er deres relation til videoen.
Værket skal foldes mere ud, man skal supplere værket med andre elementer, der fortæller om temaet. 

Eks. Mere skrald.

Forslag: 
Have en balje med vand med flydende skrald, så at alle værkerne har et element, man kan røre ved. 
Have en bunke med skrald, der repræsenterer en losseplads.
Visualisere hvor langt tid det tager fx at nedbrude gummi. 
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REBOOTH THE UNIVERSE NOW
For svært. 
Film med Charlie Chaplin er sjov. 

Forslag: have noget man kan røre med og referer til filmen fx tandhjul eller æbleskraller.

SNOW
Der har vi fat i noget: et univers omkring værket
Det er godt, at man tage nogle elementer ud af værket, og inviterer publikum til at gøre noget selv 

(skrive i sand). 

Man bliver skuffet over, at man ikke kan interagere med værket. Man ville forvente, at skærmen var 
interaktiv. 

LITTERATURSTEDET
Udstillingen fungerer fordi der er mange elementer, som man kan genkende fra hverdagen og relatere 

sig til (plantekasser, paller, bisted) og ting, man kan interagere med (røre ved jord, lave potter med 
gamle bøger) og evt. tage med hjem. 

VORES LÆRINGSPUNKTER
Vi er på det rette vej, og vi skal gå endnu mere ud over kanten med formidling, iscenesættelse og inter-

aktivitet. 

Vi skal være langt mere formidlende med korte, præcise tekster. Vi skal ikke være bange for at forklare 

for meget.

HANDLING
Vi tilføjer formidlingtekst til udstillingen og evaluerer den sidste uge. 
Vi giver evaluering videre til Herning. 
Vi bruger læringspunkterne til udstilling af Digital børnelitteratur i Åby
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*Der var fire omvisninger af den digitale udstilling: to 
under ’Next library’ 11. og 14.september af Serena Bor-
sello og den 22. og 28 september af Christine Granild 
for henholdsvis en folkeskoleklasse og universitets-
studerende. Der var 30 til hver af de to første omvis-
ninger, 12 og 20 til de næste to.
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*Til Next library 11.sep. og 14.sep. fik gæsterne et 
handout, en taske fra lokalbiblioterne, og der var pow-
erpoint-show om litteraturstedet. 
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*Litteraturstedets klimaudstilling – udstillingen blev 
lavet i samarbejde med DYRK: www.aakb.dk/DYRK.
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Klima-film 
Paul W. S. Anderson 
Pompeji (2014)
Slaven Milo kæmper som 
gladiator og bliver forelsket 
i Cassia, datter af  en rig for-
retningsmand. De to kæm-
per mod omgivelsernes for-
dømmelse, Corvus – som 
også vil have Cassia – og 
vulkanen Vesuv, som går i 
udbrud.

Steven Quale
Into The Storm (2014)
Stomjægere, spændingsjæge-
re og almindelige borgere do-
kumenterer tornadorer i byen 
Sil-verton.

Roland Emmerich
 2012 (2009)
Jorden er ved at gå under, og 
sammen med sin ex-kone og 
deres fælles børn må Jackson 
Curtis tage kampen op mod 
naturens enorme kræfter, for 
at de alle kan nå frelst frem til 
de arker, der skal sikre men-
neskeartens overlevelse.

Danny Boyle
Sunshine (2007)
Da der foretages en fatal 
fejlvurdering på rumskibet 
Ikaros II, begynder be-
sætningen at skrumpe ind. 
Missionen synes umulig. De 
overlevende astronauter vil 
ikke nå frem og affyre den 
bombe, der skal genstarte 
solen. Men hvem har i øv-
rigt ret til at spille Gud und-
tagen Gud?

Wolfgang Petersen
Poseidon (2006)
På nytårsaften, kæntrer den 
luksuriøse damper Poseidon, 
efter at være oversvømmet 
af  en uforudset bølge. De 
overlevende må kæmpe for 
deres liv, mens de forsøger 
at undslippe den synkende 
skude.

Roland Emmerich
The Day After Tomorrow 
(2004)
 denne film, der handler om 

konsekvenserne af  den glo-
bale opvarmning, skal Jack 
Hall rejse gennem Amerika 
for at nå sin søn, der er fan-
get i en pludselig internatio-
nal storm, der kaster plane-
ten ind i en ny istid.

Mimi Leder
Deep Impact (2004)
Medmindre en komet de-
strueres, før den kolliderer 
med jorden, vil kun dem, 
der er har tilladelse til at op-
holde sig i krisecentre over-
leve. Så spørgsmålet bliver: 
hvem vil overleve?

Jon Amiel
The Core (2003)
Den eneste måde at redde 
jorden fra katastrofe på, er 
at bore ned til kernen og få 
den til at rotere igen.

Michael Bay 
Armageddon (1998)
Efter at have opdaget, at en 
asteroide på størrelse med 
Texas vil kollidere med jor-
den, rekrutterer NASA en 

ok borebisser, som sendes 
på en mission for at redde 
jorden.

Roger Donaldson
Dantes Peak (1997)
Under et besøg i den fredeli-
ge by Dante's Peak forsøger 
geologen Haarry Dalton at 
advare be-folkningen mod 
et kommende udbrud fra 
den nærliggende vulkan. 
Politikere og erhvervsfolk 
vil ikke skræmme befolknin-
gen, men Dalton får ret i sin 
forudanelse.

Mick Jackson
Volcano (1997)
En vulkan går I udbrud I 
LA’s centrum og truer med 
at ødelægge byen.

Jan de Bont
Twister (1996)
De professionelle stormjæ-
gere Bill og Jo Harding er 
på randen af  en skilsmisse, 
da de tvinges til i fælles-
skab at udvikle et avanceret 
vejralarmsytem, der gør dem 
til centrum for ekstremt vol-
delige tornadoer.

Klima-litteratur 

Indra Sinha 
Dyrets folk (2011)
Historien om en ung mand, 
der vokser op som krøbling 
i Indiens slum i skyggen af  
en stor forureningskatastro-
fe, fortalt med humor og 
smerte.

Ian McEwan
Solar (2010)
Michael Beard, som er nobel-
pristager i fysik, er gået i stå 
med sit privat – og karriereliv. 
Men en viljefast, moden kvin-
de og verdens miljøproblemer 
er med til at ændre hovedper-
sonens liv

Bo Thyge Bisgaard 
Vildfaren (2010)
Dystopisk fremtidsfortæl-
ling om den 70-årige Tom og 
hans familie, som tvinges ud 
af  byen pga. en miljøkatastro-
fe. Romanen stiller spørgs-
mål ved vores livsførelse og 
værdiholdninger.

Hanne Richardt Beck
7 Sydøst (2011)
Året er 2033, og Danmark er 
blevet til region Nord. Klimafor-
andringerne har sat sit præg og 
samfundet er præget af  kynisme, 
ensretning og selvjustits for de 
arbejdsdygtige. My er ung og en 
af  dem, der arbejder for systemet, 
Samuel er et ældre medlem af  par-
lamentet og sel  ygtning, men 
med en tro på et mere menne-
skeligt samfund. Begge får stillet 
deres overbevisninger på prøve.

Ilija Trojanow
Isbrud (2012)

i befinder os i n r fremtid  
Zeno er gletsjerforsker og ta-
ger hyre på et krydstogtsskib 
til ntarktis for at st dere isen  
Her søsættes en komisk kli-
ma-event, og Zeno indser at 
mere radikale midler må tages 
i brug.

Antti Toumainen 
Healeren (2012)
Journalisten Johanna forsvin-
der, mens hun er på sporet af  
Healeren, som er i gang med 
at hævne sig på fremtrædende 
personer, der har ladet stå til, 
så en klimakatastrofe har ramt 
et fremtidens Finland. I et kao-
tisk samfund i opløsning leder 
Johannas mand efter hende, og 
det bliver en barsk og overra-
skende oplevelse.

Rasmus Dahlberg
Solstorm (2012)
Katastrofemedhjælper Lisbeth 
Storm vender hjem til Dan-
mark efter endnu en naturkata-
strofe ude i verden. En alvorlig 
solstorm er under opsejling og 
Lisbeth får brug for alle sine 
evner udi overlevelse og kata-
strofeberedskab i et forandret 
København, hvor følgevirknin-
gerne af  solstormen har forår-
saget et nedbrud i det elektriske 
net og et sammenbrud i sam-
fundets infrastrukturer.

Keld Sørensen 
Woldenhof
Når havet gråner (2011)
Tre bestialske drab. Ligene 
skamferede og sømmet op på 
omvendte kors og anbragt ved 
kirker i Århus. Kriminalchef  
Rasmus Thygesen kommer på 
arbejde med en sag, der breder 
sig til andre europæiske byer og 
sætter ham på sit livs prøve.

Peter Dreyer
Glitch (2011)
Klimaforskeren Thomas 
hvirvles ind i en uforklarlig 
og hemmeligholdt verden, 
da hans kæreste forsvinder 
sporløst. Computerfejl og en 
isdækket sø i Antarktis er en 
del af  et verdensomspænden-
de eksperiment med kloden, 
og snart er Thomas ude, hvor 
han ikke kan bunde.

Liz Jensen
Varslet (2010)
Psykologen Gabrielle Fox sidder 
i kørestol efter en traumatiseren-
de ulykke, og på sit nye job på 
en lukket ungdomspsykiatrisk 
afdeling møder hun den 16-årige 
Bethany Krall. Bethany er stærkt 
karakterafvigende og desuden 
i stand til præcist at forudsige 
forskellige naturkatastrofer. Nu 
varsler hun en altødelæggende 
miljøkatastrofe, og kun Gabriel-
le og hendes kæreste tror hende. 
Kan katastrofen afværges?

Carl S. Torgius
ynd oden (2010)
ien e fi tion roman fra 

1913, hvor jorden rammes af  
en altødelæggende komet, der 
får havene til at stige og civili-
sationer til at bryde sammen. 
En lille gruppe mennesker 
overlever i første omgang ka-
tastrofen neddykket i en ubåd, 
men hvad er deres chancer for 
overlevelse

Gert Nygårdshaug 
Mengele zoo (2010)

ino ygter ind i nglen et 
sted i Sydamerika efter at mi-
litæret har dræbt alle i lands-
byen. Minos rejse fører til 
Mariposa-bevægelsen som, 
igennem politisk vold, kæmper 
for det oprindelige folks natur-
ressourcer og mennesker i den 
tredje verden

*Plakater med litteraturlister

Klimaforandringer i litteraturen

Klima er et emne, vi møder mere og mere i alt 
fra politiske debatter til litteratur. Derfor har vi 
samlet en r kke film, digte, krimier, to ier og 
dystopier, der alle har klima som omdrejnings-

nkt, og h or b de børn og oksne kan finde 
ins iration til mange timers l se og filmhygge  
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Axel Bolvig
Klimakonspirationen 
(2008)
Op til klimatopmødet i Kø-
benhavn dec. 09 modtager 
politikere og en energikon-
cern en anonym henven-
delse om, at for 50 mill. kan 
de få information om ny 
omkostningsfri vedvarende 
energi.

Simon Grotrian
 Hallo – jeg er vejret 
(2008)
Digte om klima og natur.

Ditte Birkemose
U-233 (2009)
Da Amatørdedektiv Kit So-
rel i denne klimakrimi påta-
ger sig opgaven at lede efter 
forsvunden og kontroversiel 
journalist, står hun pludse-
lig i et farligt sted, hvor hun 
har mulighed for at afslø-
re en større energipolitisk 
konspiration. 

Frank Schätzing 
Den femte dag (2010)
Ved kysten omkring 

rondheim findes m tere-
de børsteorme, ved Van-
couver Island gælder det 
problemer omkring hvaler 
og hvalfangst, og så er der 
dybhavsforskning, oliein-
dustri, havbiologi m.m.

Bilal
Animal’z (2009)
Tegneserie der foregår i en 
dystopisk fremtidsverden, 
hærget af  klimakatastrofer 
og omfattende naturøde-
læggelser, hvor en gruppe 
mennesker er på jagt efter 
den mest efterspurgte vare i 
universet: rent drikkevand.

Raymond Khoung
Tegnet (2009)
Mystiske tegn på klimatru-
ede lokaliteter følges op af  
tegnet i forbindelse med en 
Messiaslignende munk, og 
en fanatisk religiøs vækkelse 
med massiv mediedækning 
udvikler sig.

Kim Marconi
Manifest (2009)
Johannes Harboe er kom-
munikationsrådgiver i en 
miljøorganisation, men 
bliver gennem sine sociale 
netværk overbevist om, at 
der må radikale midler til at 
råbe politikerne op.

Jógvan Isaksen
Korsmesse (2009)
Opdager og journalist Hannis 
Martinsson er tilbage på Fær-
øerne, hvor han hurtigt ind-
blandes i en hårdkogt sag med 

ere drab  mennesker, grin-
dedrab, havmiljø og internati-
onale miljøorganisationer og 
aktivister. Samtidig skal han 
finde sig til rette igen  r-
øerne efter mange års fravær.

Anne Chaplet
Caruso synger ikke 
mere (2008)
Tidligere reklamemand Paul 

renner er yttet  landet, 
hvor han møder hemme-
lighedsfulde Anne. I idyllen 
sker der ildspåsættelse, heste-
skænderi og mord. Paul får 
hjælp af  sin veninde, statsad-
vokaten Karen, og sporene 
fører tilbage til det tidligere 
Østtyskland.

Helga Berg
Næsten ånder i mørket 
(2008)
100 år ude i fremtiden 
har jorden været hærget 
af  mange naturkatastro-
fer, og samfundet Dalien 
trues af  barnløshed og 
fødevaremangel.

Ævar Örn Jósepsson
Blodbjerget (2007)
Krimi fra Island, hvor et dø-
deligt stenskred på en kraft-
værksbyggeplads måske er 
mord og måske en terrorak-
tion fra miljøaktivister.

Jojo Moyes
Hvalernes sang (2007)
Et lille hotel ved Austra-
liens kyst, hvor hvalerne 
passerer, kæmper for at 
overleve – 75-årige Kath-
leen, hendes niece og den-
nes datter driver stedet, 
og da en englænder fra et 
stort byggekonsortium 
ankommer, får de store 
problemer.

Klima-litteratur 
Michael Crichton
Frygtens ansigt (2005)
En miljøorganisation sætter 
en række naturkatastrofer 
i gang for at vinde sympati 
for miljøet og understrege 
nødvendigheden af  fort-
sat at donere penge til mil-
jøbevarelsen, men et hold 
som multimillionæren Ge-
orge Morton har sat på sa-
gen, afslører svindelen og 
afværger katastroferne.

Margaret Atwood
Oryx og Crake (2003)
Efter en global epidemi er 
Jimmy alene tilbage med en 
gruppe klonede mennesker 
skabt af  hans bedste ven 
Crake. Han tænker tilbage 
til barndom, opvækst og de-
res fælles forelskelse i pigen 
Oryx.

J.G. Ballard
Genvej til paradis (1996)
Under ledelse af  idealisten 
og miljøaktivisten dr. Bar-
bara tager en gruppe til en 
fransk Stillehavsø for at de-
monstrere mod atomprø-
vesprængninger og redde 
øens albatrosser. Det be-
gynder idyllisk, men ændrer 
sig hurtigt.

Mayra Montero
Du, mørke (1998)
På Haiti leder forskeren 
Victor efter en næsten ud-
død frø; indfødte Thierry 
ledsager ham på den fare-
fulde ekspedition, der dre-
jer sig såvel om plante– og 
dyreverdenen som om tra-
ditioner, magi og terrorpa-
truljernes farlige regime. 

Gunnar Staalesen
Bitre blomster (1992)
Varg Veum, den ensomme 
og alkoholiserede privatde-
tektiv, inddrages i en mord-
sag med forbindelser til 
en bergensisk virksomhed 
– der begår grove miljøfor-
brydelser – og en gammel 
sag om et barns forsvinden.

Tony Hillerman
Jagten på Grævling 
(2001)
Under et røveri mod 
Ute-stammens spillecasino 
bliver en politimand dræbt. 
Chee og Leaphorn fra 

a a o stamme olitiet fin-
der spor tilbage i tiden mod 
den legendariske Ute-ban-
dit Grævling.

Bruce Sterling
Uvejr (1996)
I år 2031 lider hele ver-
den under altødelæggende 
tornadoer udløst af  for-
urening i atmosfæren. En 
gruppe technogale unge 
jagter orkanerne med høj-
teknologisk udstyr i venten 
på den ultimative storm.

Thorkild Bjørnvig
Epimetheus (1990)
Digte om den katastrofale 
fare, som naturen og mil-
jøet er bragt i på grund af  
menneskets tanketomme 
misbrug og udnyttelse, lige 
siden den græske sagngud 
Epimetheus mistede kon-
trollen over alt ondt.

Kim Stanley 
Robinson
Antarktis (1999)
I det 21 århundrede trues 
Jorden af  klimaekstremer, 
og Sydpolarlandet bliver 
en kon ikt one mellem 
desperate miljøforkæmpe-
re og de regeringer, der vil 
udnytte klodens sidste res-
sourcer. Det bliver op til én 
mand at skabe et bæredyg-
tigt forlig.

James Lee Burke
De røde hestes nat 
(2006)
Krimi med advokaten Billy 
Bob Holland, der hjælper 
den indianske miljøaktivist 
Johnny American Hor-
se med at optrevle en sag 
om ulovligheder indenfor 
kemiindustrien.

Grete Roulund
Baga Road (2003)
Danske Bella tager til In-
dien for at skrive et teater-
stykke. Hun forelsker sig i 
to mænd mens en dødelig 
mystisk epidemi raser.

Ruth Rendell
Vejmordet (1998)
Fronterne i Kingsmark-
ham er trukket skarpt op 
på grund af  et motorvejs-
byggeri, og det bliver ikke 
nemmere for kommissær 
Wexford, da en ung kvin-
de findes myrdet, og hans 
egen kone udsættes for 
kidnapning.
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Jostein Gaarder
Anna og Nova: en ma-
gisk fabel om jordens 
overlevelse (2013)
Den 16-årige norske pige, 
Anna går meget op i den 
globale opvarmning og dens 
konsekvenser for fremtiden. 
Hun har nogle underlige 
drømme, hvor hun er en an-
den 16-årig pige, der lever 70 
år ude i fremtiden.

Chris Buck og 
Jennifer Lee 
Frozen (2013)
Dronning Elsa kommer 
uforvarent til at nedfryse lan-
det rendal og ygter for at 
leve sit liv i isolation. Hen-
des lillesøster Anna prøver 
sammen med den gæve Kri-
stoffer, hans rensdyr Sven og 
snemanden Olaf  at hjælpe 
hende og få landet ud af  for-
tryllelsen.

Kevin McDermott 
Valentina (2015)
Grundet klimaforandringer 
er det meste af  kloden blevet 
ubeboelig. På Øen har Eliten 
forskanset sig og her lever 
den forkælede Valentina et 
beskyttet liv - indtil den dag, 
hvor hun tager med sine ven-
ner ud i ødemarken.

Frank Westerman
Larski slår alarm (2014)
Edwin og Adinde er på ju-
leferie på øen Schiermonni-
koog da den koldeste vinter 
nogensinde sænker sig over 
øen. I begyndelsen er det 
sjovt, men hvor koldt kan 
det egentligt blive, og er det 
farligt?

Klima-børnelitteratur

Lars Bøgeholt 
Pedersen 
Exit jorden (2011)
Drengen Mark lever i et 
fremtidssamfund, hvor ver-
den er oversvømmet og hær-
get af  pirater. Men da hans 
far besl tter, at de skal ytte 
til Mars, er Mark faktisk helst 
fri.

Michael Foreman
erfor kom dyrene ind 

til byen (2011)
En lille dreng vågner om nat-
ten ved trampen i gaden. Han 
kigger ud af  vinduet, og ser 
dyr fra hele erden  yrene 
tager ham med ud i natten, for 
at fortælle ham noget vigtigt 
om fremtiden, forureningen 
og klimaet.

Chris Wedge
Ice Age (2002)
 den begyndende istid for 

20.000 år siden vandrer de 
store dyre okke syd   
nær en mammut, der drager 
den stik modsatte vej og får 
følgeskab af  et do endyr 
og en sabeltiger. Den uma-
ge trio bliver ved et tilfælde 
yderligere d ttet en men-
neskeunge.

Hergé
Tintin i Tibet (1960)
Tintin er på jagt efter den 
afskyelige snemand
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Klimaforandringer i litteraturen 
Oplæg ved Klaus Rothstein på Åby Bibliotek d. 25/9 kl. 17 
 

Klimaforandringerne er blevet et varmt emne i den danske 
skønlitteratur, men hvorfor beskæftiger forfatterne sig med det?  

Den 25. september kl. 17.00 gæster litteraturkritiker ved 
Weekendavisen og ’Skønlitteratur på P1’ Klaus Rothstein Åby 
Bibliotek. 

Klaus Rothstein vil sætte fokus på forholdet mellem klima og fiktion, 
og give en introduktion til den klimabølge, der skylder gennem 
skønlitteraturen i disse år. Spørger man Klaus Rothstein er han ikke i 
tvivl om, at der er forandringer i sigte: 

 
Mens politikerne taler om de globale klimaproblemer uden for alvor at 
få gjort noget ved dem, er forfatterne begyndt at interessere sig for 
konsekvenserne af de forandringer i klodens klima, som vi mennesker 
selv står bag. Alt fra science fiction-litteratur til krimier og lyrik henter 
motiver i klimakrisen. Litteraturen kan ikke forhindre temperaturen i 
at stige, men måske kan den gøre os lidt klogere på, hvad vej vi 
skubber kloden, udtaler Rothstein. 
 
Skuespiller Jens Kepny Kristensen vil derudover læse op udvalgte 
litterære passager. Det er lagt op til en spændende aften med en god 
debat om de litterære klimavinde, hvor vi forsøger at besvare 
spørgsmålet om, hvilke vej de blæser og hvor de vil bære os hen.  
 
Med venlig hilsen 
Serena Borsello 
Teamleder, Lokalbibliotekerne i Aarhus Nord 
M: +45 6192 9059    
E: sebo@aarhus.dk 

*Pressemeddelse om Klaus Rothstein-oplæg om kli-
maforandringer i littearuren 25.september 2015
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Oplæg og oplæsning med Klaus Rothstein
Fredag 25. september kl. 17.00 -19.00 – 25 kr. 

Udstilling og installationer
Hele september – gratis adgang

Klimaforandringer  
i litteraturen

Åby Bibliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · Tlf. 8940 9500
aabybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/aaby

ARRANGEMENT  25.SEPTEMBER 
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*Christine Granild præsenterer Klaus Rothstein, som 
holder sit foredrag om klimaforandringer akkompag-
neret  af skuespiller Jens Kepny Kristensens oplæs-
ninger af udvalgte litterære passager.
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*I pausen er der som supplement til afte-
nens tema økologisk øl og drikke og skål 
med økologiske kiks og ostepinde. 


