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Intermedial økokritik
Repræsentationer af økokrisen i forskellige medier
Av JØRG E N  BRU H N1

Jeg dedikerer denne artikel til intermedialitetsforsker Christer 
Johansson (der, som altid, ville have haft mange ting at kriti-
sere i det følgende)

Indledning – og hvad er problemet?
I løbet af mine år som litteraturstuderende og derefter lærer og forsker er jeg gået fra 
at studere og skrive om litterære eller litteraturteoretiske tekster til at studere litteratu-
rens inkorporering af andre værker og derefter til at beskæftige mig med intermediale 
relationer. Ligesom andre litteraturkolleger begyndte jeg forsigtigt med roman-film 
adaptation og gik siden videre med selvstændige filmanalyser, inklusive undersøgelser 
af de intermediale aspekter af film, såsom musik og lyd. Det meste af mit arbejde lig-
ger således indenfor en generøs definition af »sammenlignende« litteraturvidenskab, 
hvor sammenlignende ikke kun henviser til forskellige sprog, motiver og traditioner 
(som hos Erich Auerbach), men også til litteraturens forhold til andre medier (en tra-
dition, der går fra for eksempel Walter Benjamin til Roland Barthes og til Mieke Bal). 
Som mange andre har jeg de seneste år gjort nogle af økokritikkens spørgsmål til mine 
egne: Hvad er relationen mellem menneske, natur og teknologi? Hvordan kan den tru-
ende økokollaps fremstilles i æstetisk form? Og hvad er humanioras rolle i denne krise?

Med kolleger fra Linnéuniversitetets intermedialitetsmiljø har jeg frem for alt un-
dersøgt et problem, som hverken den æstetisk interesserede økokritik eller den mere 
kommunikationsorienterede forskning indenfor såkaldt risiko-, videnskabs- eller glo-
bal opvarmningskommunikation for alvor har taget fat i, men som vi som interme-
diale forskere muligvis kan bidrage til at belyse. Problemet er det følgende: Lad os sige, 
at vi har en række vidt forskellige tekster, eller i vores intermediale terminologi medie-
produkter, som alle på en relativt tydelig måde »handler« om klimakrisen. Det kunne 
være Charlotte Weitzes roman Den afskyelige,2 Fisher Stevens’s dokumentarfilm Before 
the Flood,3 kunstneren Olafur Eliassons isblokke opstillet ved FN-forhandlingerne i 
Paris i 20144 eller en populærvidenskabelig artikel om ny forskning i klimaforandrin-
ger fra CarbonBrief.org.5

Spørgsmålet er, hvordan man på en gyldig grund kan analysere og sammenligne så 
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vidt forskellige udtryk for groft sagt samme »indhold« eller kilde, nemlig den globale 
opvarmning? Lidt forenklet kan man sige, at den æstetisk orienterede økokritik ville 
være mest interesseret i at analysere og tolke romanen og Eliassons kunstværk, mens 
den kommunikationsinteresserede forskning snarere ville undersøge dokumentarfil-
men og net-artiklen som to måder, hvorpå klimakrisen mere eller mindre effektivt kan 
kommuniceres til et lægmandspublikum. Men kan artiklen og romanen sammenlignes 
på et gyldigt grundlag – og kan dokumentarfilmen og Eliassons isblokke?

Det er dette for så vidt velkendte, men efter vores mening ikke løste, problem i det 
brede felt af Environmental Humanities, som vi undersøger i en forskningsgruppe un-
der Linnaeus University Center for Intermedial and multimodal studies.6 I de senere år 
har vi udforsket den komplekse relation mellem naturvidenskabelige forskningsresul-
tater og disses mere eller mindre direkte »formidling« i en bred vifte af kommunika-
tionsformer, i for eksempel litterær klimafiktion, sociale medier, museumsudstillinger, 
visuel kunst, poesi, film, undervisningsmateriale og i populærvidenskab.

Vi kalder vores tilgang intermedial økokritik, og udgangspunktet er i og for sig en-
kelt: Vi udgår fra den simple observation, at basal kundskab om den økologiske krise 
når ud til ikke-naturvidenskabsfolk i kraft af ikke-videnskabelige medieprodukter, og 
at dette bør undersøges nærmere. I denne artikel vil jeg i første del fremlægge baggrun-
den for dette forskningsperspektiv samt skitsere en konkret analytisk fremgangsmåde 
og derefter i artiklens anden del eksemplificere metoden.

Første del

Medieret naturvidenskabelig kundskab
I de senere år er den truende økologiske krise ofte blevet diskuteret ved hjælp af begrebet 
Antropocæn. Termen udtrykker, som de fleste i dag ved, ideen om, at menneskeheden 
udgør en så markant faktor, at hele planetsystemet, inklusive dyre- og plantelivet, er trådt 
ind i en ny geologisk tidsalder: »menneskets geologiske epoke«, eller Antropocæn.

Der er opstået livlig debat omkring den teoretiske nytte af og de ideologiske og 
historiske medbetydninger af termen,7 men jeg er enig med økokritikeren Timothy 
Clark, som har påpeget, at Antropocæn fungerer som en praktisk samlebetegnelse for 
en række planetære økologiske trusler. Det er en »loose, shorthand term for all the 
new contexts and demands – cultural, ethical, aesthetic, philosophical and political – 
of environmental issues that are truly planetary in scale, notably climate change, ocean 
acidification, effects of overpopulation, deforestation, soilerosion, overfishing and the 
general and accelerating degradation of ecosystems.«8
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Denne truende planetære økologiske krise, hvis eksistens for øjeblikket mest benæg-
tes af hårdnakkede skeptikere (støttet af tunge økonomiske interesser),9 undersøges, 
navngives, dissekeres og dokumenteres i naturvidenskabelige områder fra biologi, ge-
ologi og atmosfærisk kemi, til klimavidenskab og oceanografi. Det kan være nyttigt at 
betragte de naturvidenskabelige aktiviteter ud fra et bredt, medieøkologisk perspektiv, 
det vil sige at forstå vigtige aspekter af naturvidenskaben som dybt relaterede til me-
diemæssige spørgsmål. Naturvidenskaben, der i denne henseende ikke adskiller sig syn-
derligt fra de fleste andre videnskabelige fællesskaber, arbejder i relativt lukkede net-
værk, hvor eksperter kommunikerer og udvikler teorier, metoder og resultater i højt 
specialiserede artikler i fagtidsskrifter samt præsentationer og foredrag på akademiske 
konferencer rettet mod netop naturvidenskabsfolk.

Den (natur)videnskabelige produktion af ny viden består grundlæggende i at data 
indsamles, arkiveres, tælles, analyseres og vurderes (og kasseres), udvælges og publice-
res. Dette er selvsagt en yderst kompleks proces, som Bruno Latour og hans efterfølgere 
har kortlagt med antropologiske metoder (blandt andet med analysen af »Laboratory 
Life«).10 Hvis man anskuer denne vidensproduktion ud fra et medieperspektiv, fremgår 
det, at overalt i denne vidensproduktion overføres og oversættes de bearbejdede data til 
konkrete medieprodukter i forskellige medietyper; fra de mere eller mindre rå data til 
arkiver, nye udvalg, lister og bearbejdede udgaver til, i den anden ende af processen, for 
eksempel videnskabelige artikler, abstracts til kommende konferencer eller mundtlige 
konferenceforedrag. De videnskabelige data undergår, kan vi med intermedial termi-
nologi konstatere, utallige medietransformationer, hvoraf de fleste foregår automatisk, 
upåagtet, som dele af selve den videnskabelige produktion og erkendelse.

Ud fra en medieøkologisk betragtning kan vi sige, at de naturvidenskabelige resul-
tater i deres nye former, når de har forladt videnskabsfolkenes hænder, skal overleve i 
nye medietyper og mediemiljøer, der indbefatter alt fra internetbaseret eller tv-trans-
mitteret journalistik til computer- eller brætspil, og så naturligvis litteratur, kunst eller 
populærvidenskabelige fremstillinger. De til medieprodukter omdannede naturviden-
skabelige ideer overføres også – og skal overleve, dø, eller omformes – i undervisnings-
materiale i uddannelsessektoren. Den økologiske situation fremstilles desuden gennem 
offentlige eller kommercielle reklamekampagner eller oplysningsvirksomhed, hvilket 
atter vil sige, at resultaterne af komplekse videnskabelige fremgangsmåder også i digi-
tale medier og i reklamens former skal kunne overleve, hvilket i denne sammenhæng 
betyder, at de grundlæggende ideer ikke skal forvandles til uigenkendelighed.

En konsekvens af denne korte og nødvendigvis forenklede beskrivelse af, hvordan 
naturvidenskabelig vidensproduktion spredes til andre samfundsområder, er, at det 
altovervejende flertal af borgere uden for naturvidenskabens kredse får adgang til na-
turvidenskabelige forskningsresultater om den økologiske krise gennem materiale, 
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som per definition adskiller sig fra de oprindelige naturvidenskabelige tekster.11 Det 
vil sige, at man som borger – eller som billedkunstner eller som journalist eller forfatter 
– meget sjældent støder på ikke-medieret, naturvidenskabeligt materiale, men at sand-
synligheden snarere er, at man ved noget om klimaforandringer i kraft af avisartikler, 
tv-udsendelser, kunstudstillinger eller samtaler med venner og bekendte.

Det metodiske problem
Men lad mig for et øjeblik vende tilbage til det problem, jeg lagde ud med: Er det mu-
ligt at skabe en teori og metode, der kan analysere og sammenligne et bredt og tilsyne-
ladende usammenligneligt udvalg af repræsentationer af den økologiske krise? Ud fra 
et intermedialt udgangspunkt vil jeg pege på to karakteristiske, indbyrdes forbundne 
mangler i hidtidige forsøg.
a) For det første fokuserer langt de fleste humanistiske tilgange i økokritikken frem for 

alt på en enkelt medietype – man interesserer sig enten for økofilm, klimalitteratur 
eller for økotemaer i computerspil eller i kunst eller i musik. Dette er udtryk for en 
forståelig men ikke desto mindre uhensigtsmæssig opdeling, som resulterer i mono-
mediale diskussioner, som risikerer at tabe det større overblik af syne. Et andet pro-
blem med den monomediale tilgang er, at man risikerer ikke at respektere de økolo-
giske fænomener og problemers generelt tværdisciplinære karakter, som jo selvsagt 
ikke følger nogen menneskabt opdeling i forskellige medietyper.

b) For det andet er der en klar tendens til, at de forholdsvis få eksempler på analyser, som 
indbefatter flere medietyper, gør dette på en usikker metodologisk og teoretisk grund. 
Det leder så til, at de bredere anlagte analyser på tværs af forskellige udtryksformer bli-
ver usikre og upræcise. Det er derfor, at jeg i det følgende argumenterer for en position, 
som er tilstrækkelig bred til at favne et vidt område men samtidig er specifik nok til at 
analysere og sammenligne forskellige medietyper på en konkret og forsvarlig måde.
Intermedial økokritik er langt fra alene om at interessere sig for, hvordan viden cir-

kulerer i samfundet. Vigtige videnskabsfelter og forskningstraditioner arbejder med 
forholdet mellem videnskabeligt produceret kundskab og dets formulering og brug i 
andre medier. En meget bred indgang til spørgsmålet tegner Peter Kastberg op under 
betegnelsen »Knowledge communication«,12 hvor vi har en bred vifte af medie- og 
kommunikationsstudier med et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt. Det drejer sig 
om alt fra studier i helsekommunikation til almen og specifik risikoformidling af epi-
demier, vejrfænomener og endelig det brede felt, der både praktiserer men også analy-
serer naturvidenskabskommunikation. Critical Science Studies (CSS) og Science and 
Technology Studies (STS) har relaterede interesser og har øget den kritiske indsigt i 
feltets ideologiske undertoner.
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En disciplin, der ligger tæt på vores projekts interesser, er environmental commu-
nication13 og som en underafdeling af dette brede felt Climate Change Communica-
tion Studies.14 Climate Change Communication Studies indbefatter alt fra filosofiske 
studier og retoriske analyser til kvantitative samfundsvidenskabelige undersøgelser og 
endda enklere eksperimenter i form af receptionsstudier. Generelt rettes opmærksom-
heden mod, hvordan offentligheden, eller udvalgte grupper af offentligheden, opfat-
ter den globale opvarmning, samt hvordan disse grupper kan formås til at henholds-
vis skifte mening eller ændre adfærd i forhold til den information, de udsættes for. 
Lidt forenklet sagt fokuserer disse kommunikationsstudier (af information relateret til 
helse, risiko, videnskab eller global opvarmning) oftest på journalistiske former i mas-
semediesammenhænge: De er interesseret i en målbar påvirkning, en impact, på mod-
tagere af information på enten kort eller længere sigt (hvilket er notorisk vanskeligt at 
måle med pålidelige resultater). Disse studier er dermed mindre interesserede i tek-
sternes formelle eller tematiske opbygning eller i de historiske baggrunde for tekster-
nes form eller funktionsmåder. Ud fra et humanistisk og ikke mindst et litteraturviden-
skabeligt perspektiv kan dele af denne forsknings kommunikationsbegreb forekomme 
en smule forenklet i dets entydige fokus på kommunikation som (mere eller mindre ef-
fektiv og transparent) overføring af viden.

Som sagt ovenfor: Med vores projekt er vi interesseret i at begynde både en konkret 
undersøgelse men også en teoretisk etablering af det meget vidtstrakte felt mellem na-
turvidenskabelig forskning og forskellige former for mediering. Man kan således sige, 
at intermedial økokritik er interesseret i at indkredse og sidenhen analysere et meget 
stort korpus, nemlig af alle tænkelige fremstillinger af den økologiske krise i i princip-
pet alle forskellige medietyper. Overraskende nok findes der ganske få forsøg på at for-
stå den brede palet af økofremstillinger. Et af de få forslag til på den ene side at have 
et bredt, tværmedialt anslag, og på den anden side forstå alle disse formidlinger af na-
turvidenskabens diagnose af den økologiske krise som netop medieudtryk er Cubitt, 
Monani og Rusts antologi Ecomedia. Key Issues.15 Redaktørerne lancerer det brede be-
greb »ecomedia«, som jeg trods reservationer vil benytte på følgende, let modifice-
rede måde: Økomedier betegner den meget store gruppe af forskellige medietyper – 
hvorimod økomedieprodukter refererer til specifikke tekster.

Ifølge Simon Estok inkluderer ecomedia »any media that deals with environmental 
issues, implicitly or explicitly«, og han refererer til antologiens egen definition, hvor 
Ecomedia Studies er »a historically situated, ideologically motivated, and ethically 
informed approach to the intersections of media, society, and the environment ».16 
Denne definition tager udgangspunkt i det, man i brede termer kan kalde for en me-
dieøkologisk tradition med de styrker og svagheder, der forbinder sig til denne.17 Me-
dieøkologiens indlysende force er at forstå og beskrive mediers og menneskers a priori-
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ske forbundethed. Det formuleres af Jacob Lund, som parafraserer Bernhard Stiegler: 
»Mennesket er et mangelfuldt og begrænset væsen, som kompenserer for sine mangler 
og begrænsninger ved at anvende redskaber og medier, der befinder sig uden for men-
nesket selv, og herved indgår i et omgivende fælles miljø. Dette miljø virker samtidig 
tilbage på mennesket som dets mulighed for at blive til – udvikle og individuere sig – 
i en socialitet.«18 Ud fra dette udgangspunkt er medier – som Kittler og mange andre 
har forstået det – et menneskeligt vilkår eller en »situation«. En nutidig medieøkolo-
gisk tilgang vil desuden forholde sig kritisk til ideen om, at medier blot repræsenterer 
en ydre verden; i stedet forstås medier som havende handlekraft, de er ikke blot passive 
redskaber for menneskelig handlen og intention.

Akilleshælen i disse medieøkologiske positioner, som ofte står i gæld til Marshall 
MacLuhans tænkning, er en påfaldende manglende interesse i at definere, hvad et me-
die eller endda mediering egentlig er, bortset fra meget generelle bestemmelser som 
ovenstående – og også en for mig at se problematisk afvisning af repræsentation som 
en kommunikativ funktion (mere om repræsentation nedenfor). Intermedial økokri-
tik forsøger at udføre en pragmatisk balanceakt, som anerkender mediers konstitue-
rende og delvist determinerende rolle i det menneskelige liv uden af den grund helt at 
afvise muligheden for, at visse medietyper er velfungerende redskaber til at kommuni-
kere i verden.

Jeg forstår således »ecomedia« som et udkast til en bred forståelse, der på den ene 
side etablerer medier og mennesker i en generel økologi samtidig med, at »økome-
dier« er redskaber, der repræsenterer økologiske spørgsmål i enhver medietype, fik-
tiv eller ikke fiktiv, »videnskabelig« eller ej. Relationen mellem en naturvidenskabelig 
produktion af generelt set troværdig men ofte også meget specialiseret og for de fleste 
mennesker dermed utilgængelig viden overfor dennes formidling i en uendelig række 
af ikke-naturvidenskabelige kommunikationsformer – økomedier – åbner et omfat-
tende korpus af forskellige medietyper af vidt forskellige medieudtryk, som vi mener 
ikke blot bør men faktisk også kan undersøges og diskuteres: Det er denne komplekse 
relation mellem naturvidenskab og dets »formidling«, vi i kraft af et intermedialt 
økokritisk perspektiv vil udforske. Denne bredde er på en og samme gang projektets 
mulighed og problem, som stiller særlige teoretiske og metodologiske krav, som vi i 
projektet arbejder med.

Økokritik
I arbejdsgruppen ønsker vi som udgangspunkt at tage afsæt i økokritikken. Cheryll 
Glotfeltys klassiske definition af økokritikken – økokritik er »the study of the relati-
onship between literature and the physical environment«19 – er senere blevet udvidet 
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og opdateret, blandt andet af Greg Garrard: »the widest definition of the subject of 
ecocriticism is the study of the relationship between the human and the non-human, 
throughout human history and entailing critical analysis of the term ’human’ itself«.20

Økokritikken, der har udviklet sig i flere, indbyrdes forskellige bølger,21 er blevet kri-
tiseret for at have et forenklende og sentimentalt natursyn, hvilket blandt andet har ud-
møntet sig i en manglende beskæftigelse med fænomener som urbanitet eller teknologi 
samt i det hele taget at være underteoretiseret i forhold til det (hyperteoretiserede) lit-
teraturteoretiske felt. Men mens økokritikken i de første årtier var fokuseret på frem 
for alt angelsaksisk »nature writing, og senere lidt nostalgisk fokuserede på blandt an-
det den romantiske poesis fremstilling af naturen, så er forskningsfeltet blevet bredere 
og bredere. Alt fra kunsthistorie, film- og musikvidenskab inkluderes nu uden proble-
mer i økokritikken, sådan som det blandt andet er tilfældet i Barry og Wellsteads an-
tologi Extending Ecocriticism. Crisis, Collaboration and Challenges in the Environmen-
tal Humanities – dog ligesom Ecomedia-bogen uden mediekomparative ambitioner og 
uden et udviklet, samlende medieringsbegreb.22

Vi har valgt at holde fast i økokritikken som et udgangspunkt, fordi nutidig økokri-
tik har formuleret værdifulde teoretisk og metodiske udgangspunkter, som fortjener 
at blive udbygget. Garrards definition er udtryk for, at nutidig økokritik allerede et 
godt stykke tid har været under indflydelse af posthumanistiske og teknofilosofiske 
ideer (såvel som feminisme og dekonstruktion), og økokritikken inkorporerer nu de 
mange og heterogene aspekter af den brede diskussion af Antropocæn. Økokritikken 
er for eksempel blevet beriget af de aktualiserede forestillinger om den »dybe« geolo-
giske tidsramme samt Antropocænbegrebets evne til at sætte spørgsmålstegn ved men-
neske-natur-adskillelsen,23 og dermed kan økokritikken ligeledes stille skarpt på hele 
den økologiske krise som et skala-spørgsmål som i Timothy Clarks Ecocriticism on the 
Edge.24 Økokritikken defineres nu af sin interesse for konfliktzoner mellem det men-
neskelige og det ikke-menneskelige hvilket også diskuteres og omdefineres i multispe-
cies/animal studies-traditioner.25

Men problemet er, som allerede nævnt, at økokritikken ikke er i besiddelse af et vel-
egnet medieringsbegreb: Det vil sige et mediebegreb, som er bredt og samtidig fin-
masket. Økokritikken har brug for, argumenterer vi, et robust mediebegreb, der både 
kan favne det omfattende korpus af økomedier (bredden), men på en måde således 
at økokritikkens korrekte diagnose af en ødelagt og truende nu- og fremtid kan ana-
lysere de komplekse repræsentationer i de enkelte medieprodukter på en tilfredsstil-
lende måde (det finmaskede). Vores forhåbning er, at intermedialitetsteorien kan le-
vere dette.
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Intermedialitetsforskning
Mediestudier er en bred teoretisk og historisk tradition, der er karakteriseret ved at al 
kommunikation ses som indføjet i materielle former, og medieteori befatter sig med 
at forstå kommunikationens materielle grund. Dermed er medieteorien knyttet til en 
slags »betydningens naturhistorie«, som Jesper Hoffmeyer har udtrykt det,26 eller en 
»mediernes naturhistorie«, som John Durham Peters har udtrykt det i et interview.27 
Denne posthumanistiske medieøkologiske tanke, som jeg kort var inde på ovenfor, 
fanges elegant i samme John Durham Peters’ flotte definition af, hvordan medier er 
dybt involverede i den menneskedominerede »natur«, vi mennesker er en integreret 
del af: »Humans and their crafts have entered into nature and have altered every sy-
stem on earth and sea, and many in the sky, to the point that ’nature’, understood as so-
mething untouched by humans, only exists on earth where humans have chosen to set 
it apart as ’natural’.«28

Med Lars Elleström som teoretisk ankermand har vi i Linnæus University Center 
for Intermedial and Multimodal Studies udviklet det, man kan kalde for en interme-
dial medieteori. Det er en ret udførlig og efter min mening produktiv praktisk termi-
nologi bygget på semiotisk grund. Jeg har tidligere forsøgt at transponere intermedial 
teori til analysemodeller til brug i henholdsvis litteratur- og filmanalyse,29 men den in-
termediale begrebsdannelse kan ikke kun benyttes til konkret tekstanalyse; den udgør 
en meget bredere ansats til en kommunikationsteori, som jeg mener kan gengives med 
tre grundlæggende ideer: heteromedialitet – kontekstualiseret mediespecificitet – to 
blandingsdimensioner.

Den første idé er, at alle medieprodukter er blandede, mediemæssigt og modalt. 
Men mediemøder finder ikke kun sted »mellem« individuelt adskilte medier (dette 
var, groft sagt, synspunktet i interart-forskningen), blandingen er derimod et grund-
læggende internt element i alle medieudtryk, hvorfor man kan tale om heteromedia-
litet (hvor hetero står for »forskel«, eller »det andet«, som altså per definition er en 
del af alle medieudtryk).30 Ud fra alle medieprodukters forudsatte heteromediale ka-
rakter er det fristende at afvise tanken om medietyper eller andre mere stabile medie-
formationer. Tanken er tværtimod, at alle konkret eksisterende medieprodukter (hvad 
man i andre traditioner i bred forstand kalder for »texter« eller »ytringer«), altid 
er del af en »medietype«. Medietyper kan bestemmes ud fra deres grundlæggende 
modaliteter (materiel, sensoriel, tid-rumlig og semiotisk), og ydermere er ethvert me-
dieprodukt konstrueret ud fra tre dimensioner (basismedie, kvalificeret medie og tek-
nisk fremvisningsmedie.31

Lad mig hastigt løbe igennem et tilfældigt eksempel, Karin Boyes Kallocain. Medie-
produktet Kallocain i den konkrete udgave, der ligger foran mig, er en trykt bog (tek-
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nisk fremvisningsmedium), og basismediet i denne roman er skrevne ord. Der findes jo 
mange slags bøger fyldt med ord, men som kvalificeret medie kan vi bestemme bogen 
som del af den litterære institution (i modsætning til videnskab eller journalistik eller 
håndbøger i retskrivning), og det er fiktion. Ud fra blandt andet disse kvalificerende 
sammenhænge bliver det klart, at Kallocain er af medietypen roman (kvalificeret me-
dietype). Denne trykte bogs materielle modalitet er trykte sider (blæk/farve på papir); 
dominerende sensoriel modalitet er synet, når jeg læser bogen, men den indbundne 
bog afgiver også taktile sanseindtryk (af vægt, papirkvalitet, etc.). Tid-rumligt er bogen 
som objekt tredimensional, men selvom man naturligvis kan insistere på at bladre frem 
og tilbage, giver det mest mening at læse teksten fra start til slut i en ordnet sekvens: 
Det vil tage et vist antal timer at læse bogen. Den skrevne romanteksts hovedsagelige 
semiotiske tegntype er symbolske tegn (skrevet sprog). Historiske, funktionelle og kon-
tekstuelle elementer definerer yderligere alle medietyper, som dermed ikke er univer-
selle former men foranderlige formater.

De foranderlige men dog relativt stabile formater fører for det andet til det, jeg vil 
kalde for »kontekstualiseret mediespecificitet«.32 Med det henviser jeg til, at på trods 
af det heteromediale vilkår (blandingsaspektet) er alle medieprodukter og medietyper 
karakteriseret ved en tydelig men dog, og det er vigtigt, midlertidig eller snarere kon-
tekstualiseret mediespecificitet. Det betyder at medietyper naturligvis udviser midler-
tidige »affordanser«, det vil sige muligheder og begrænsninger for medietypers be-
tingelser for betydning.33 Det er disse midlertidige affordanser, som muliggør, at visse 
aspekter let fremstilles i et medie, mens andre tværtimod er ret besværlige: Det er (for-
holdsvis!) let at fremstille følelser, for eksempel mindreværdskomplekser, via indre mo-
nolog i en roman, men vanskeligere at udtrykke lignende følelser i for eksempel en mi-
nimalistisk skulptur. Pointen er, at vi kan iagttage stabile formationer over tid – olie-
maleriet, den politiske tale, tegnsprog – men at disse medietyper forandres over tid og 
rum, det vil sige, at de forandres af deres kontekster. Med termen »transmedialitet« 
betegner vi de elementer, som trods alt kan overføres fra en eller flere medietyper til en 
eller flere medietyper. »Rytme« findes for eksempel i både maleri, musik og politisk 
retorik, er ikke så fremtrædende i skønlitterær prosa, men typisk meget markant i po-
esi: »narrative elementer« findes i både akademisk historieskrivning, i journalistik, i 
billedbøger for børn og i vejrudsigter på tv-nyheder – men narrative elementer er til 
stede, men mindre tydelig i minimalistisk skulptur, i vejskilte eller i testamenter og an-
dre juridiske dokumenter.

En tredje idé er en konsekvens af alle medieudtryks heteromediale karakter og har 
at gøre med en distinktion mellem de to grundlæggende blandingsformer, sådan som 
disse kommer til udtryk i konkrete medieprodukter: medieintegration eller medie-
transformation.34 Denne skelnen er et resultat af den aprioriske heteromediale indsigt, 
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men går videre fra simpelthen at konstatere dette til aktivt at analysere fænomenet i 
kraft af en opdeling eller snarere konstruktionen af to perspektiver.

Via medieintegrationsperspektivet er man interesseret i, hvordan mindst to mediefor-
mer sameksisterer og producerer mening i det samme medieprodukt samtidig. Et vej-
skilt med tekst og billede – en operaarie (ord og musik og scenografi) – en videnska-
belig artikel med diagram, ord, fotografier. Via medietransformationsperspektivet un-
dersøger man i stedet, hvordan form og indhold transformeres og omformes fra en 
medietype til en anden i en tidslig proces. Kroneksemplet er romaner, der bliver til 
film, men andre eksempler på samme proces er den videnskabelige opdagelse af atom-
kernen i en medietransformation, som omformes til en side i en undervisningsbog, og 
et mundtligt vidneudsagn til politiet, der senere skrives ned for at kunne bruges i en 
retssag. Medietransformationen indeholder som nævnt et tidsligt perspektiv: Først er 
der den roman, som siden bliver til en film – og så videre. Dette brede felt blev intro-
duceret af blandt andre Linda Hutcheon,35 og for nylig blev feltet grundigt undersøgt 
i en antologi redigeret af Salmose og Elleström.36 Dele af kildeteksten (hvis det er en 
roman, kan det dreje sig om plot og personer; hvis det er en videnskabelig ide, om stør-
relsesforhold eller relation til andre videnskabelige begreber) transformeres således, at 
de passer til henholdsvis medietypen film eller medietypen undervisningsmateriale, 
men ikke alle aspekter kan klare transporten fra et medie til et andet. Medietransfor-
mationen udfører en overføring og en forandring, og når man analyserer medietrans-
formationer, afvejer man således på den ene side de mediespecifikke affordanser med 
de »transmediale« aspekter (det vil sige de aspekter, som uden større skade faktisk kan 
krydse mediegrænser).

Repræsentation
Jeg opererer som allerede nævnt med et begreb om »repræsentation« af de økologi-
ske spørgsmål i kraft af økomedier, og jeg har antydet, at det i nogle kredse anses for at 
være problematisk eller teoretisk naivt. Repræsentationsspørgsmålet er og bliver cen-
tralt i den grønne humaniora, og for eksempel Rob Nixon, der er en vigtig kommen-
tator angående dette spørgsmål, understreger »the formidable representational ob-
stacles«,37 der ligger i at beskrive den globale opvarmning. Udgangspunktet for hans 
slagkraftige tese om den globale opvarmning som »slow violence« er »a violence that 
is neither spectacular nor instantaneous, but rather incremental and accretive, its cal-
amitous repercussions playing out across a range of temporal scales«.38 Dette medfø-
rer, at de dramatiske effekter af den globale opvarmning (som her kan symbolisere hele 
sværmen af svært fremstillelige antropocæne effekter) er forbundet med en række kom-
plicerede repræsentationsproblemer. Disse problemer har i nyere økokritik fået den 



Intermedial økokritik · 147

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 137–164

slagkraftige betegnelse »hyperobject« af litteraturkritiker og filosof Timothy Morton, 
som efter min opfattelse har været måske for dygtig til at overbevise frem for alt nytil-
komne økokritikere (jeg var selv en af dem) om det i princippet umulige i at repræsen-
tere global opvarmning og andre antropocæne effekter.39 Jeg forholder mig skeptisk til 
Mortons repræsentationsdefaitistiske indstilling og følger hellere Nixons og mange an-
dre nutidige økokritikeres anerkendelse af problemerne uden at maximere disse til en 
fremstillingsmæssig umulighed. Uden på nogen måde at blive en blåøjet fortaler for en 
naiv en-til-en-realisme foretrækker jeg en pragmatisk forståelse af repræsentationens på 
mange måder næsten uendelige muligheder.

Jeg betragter repræsentation som et fundamentalt og nødvendigt aspekt af menne-
skelig kommunikation: Repræsentation er en proces, som benytter medieprodukter til 
at »stå for«, repræsentere, alle mulige slags mentale eller fysiske, fiktive eller ikke-fik-
tive fænomener. Det betyder selvsagt, at repræsentationer aldrig kan være identiske 
med det, der repræsenteres, og det betyder også, at repræsentation har indbyggede per-
formative elementer, som tenderer at have utilsigtede resultater i forhold til producen-
tens intentioner. Dermed befinder alle repræsentationer sig nødvendigvis på en skala 
fra højere til lavere præcision (men altså aldrig identitet) under indflydelse af de kon-
krete medieprodukter såvel som af kontekstuelle relationer i forhold til både afsender 
og modtager. Både verbalsprog såvel som visuel kommunikation og mange, mange an-
dre tegnbårne kommunikationsformer er meget ofte effektive redskaber – men er i an-
dre tilfælde katastrofalt dårlige. Jeg ønsker derfor ikke at overdrive de fundamentale 
forskelle omkring, hvor let, eller hvor svært, det er at repræsentere en tilsyneladende 
enkel genstand (lad os sige: de to kuglepenne på mit bord) i forhold til at skulle frem-
stille global opvarmning eller effekterne af denne. Og jeg vil overføre denne pragmati-
ske forståelse til spørgsmål, der angår problemet i at beskrive den videnskabelige ind-
sigt om, at vi nu befinder os i en biodiversitetskrise, som går under betegnelsen den 
sjette masseuddøen eller den globale opvarmning. Repræsentation er således omtrent-
lig, kontekstuelt defineret og finder per definition sted fra et perspektiv: Repræsenta-
tion er situeret, men ikke umulig, og vi har ikke noget, der kan erstatte den.40

Korpus
Ovenfor beskrev jeg hvordan Ecomedia-bogens ideer tilsammen udgør en af de få po-
sitioner, som har forsøgt at tage et greb på hele feltet af repræsentationer af økostof i 
mange forskellige medier – og jeg beskrev intermedial økokritik som en måde at fort-
sætte dette påbegyndte arbejde. Men spørgsmålet angående korpus er jo ikke umid-
delbart løst ved at definere feltet som »økomedier«. Den åbne definition, »any me-
dia that deals with environmental issues, implicitly or explicitly«, løser ikke så meget. 
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Spørgsmålet er naturligvis, hvad »deals with environmental issues, implicitly or expli-
citly« egentlig kan betyde? Min måde at konkretisere og begrænse korpus af økome-
dier kan bedst eksemplificeres anekdotisk med fire opdigtede, forenklede eksempler – 
og et femte lånt fra min undervisningspraksis.

Første opdigtede eksempel er en novelle om en mand, der flyver til Rom på forret-
ningsrejse, men hvor den forurenende flyrejse ikke tematiseres i nogen udpræget grad, 
og som derfor ikke er et økomedieprodukt (på trods af at flyvning er et velkendt miljø-
spørgsmål). Et andet opdigtet eksempel er en novelle om en mand, der ligger søvnløs 
om natten, fordi han har samvittighedskvaler omkring det klimaaftryk, som alle hans 
forretningsflyrejser gennem årene har afsat: Det er et klart eksempel på en tekst, som 
eksplicit behandler et økologisk spørgsmål og som et vigtigt tema. Det tredje opdig-
tede eksempel er en avisreklame for »Skåne oksekød« (animalsk produktion, som har 
miljøkonsekvenser), der ikke nødvendig er et eksempel på et økomedieprodukt. Det 
er derimod mit fjerde opdigtede eksempel: En reklame, der hævder, at »Skåne okse-
kød« er »naturlig« og desuden holder kulturlandskaber åbne og i brug i Sverige: En 
sådan er helt klart del af en økologisk repræsentation. Og så for det femte et eksempel 
lånt fra mit og Niklas Salmoses undervisningsforløb på et engelsk masterniveaukursus 
om netop Intermedial Ecocriticism. Det drejer sig om den amerikanske film Take Shel-
ter, der handler om en mand, der hallucinerer om en forestående tilsyneladende vejrre-
lateret katastrofe, som ikke utvetydigt kan kobles til menneskeskabte klimaforandrin-
ger.41 Om hovedpersonen »forudser« en katastrofe, eller om han som sin mor lider af 
en psykisk sygdom, er uklart. Flere studerende på kurset kritiserede valget af film som 
en »overfortolkning« af filmen i økokritisk retning, mens jeg selv mener, at instruktø-
ren har placeret små men vigtige tegn på, at filmen ønsker at repræsentere menneskers 
traumatiske forhold til en mulig forestående økokatastrofe. Receptionen af filmen pe-
ger delvist i denne retning,42 hvilket bidrog til at overbevise mig om at inkludere filmen 
i kursets økomediekorpus, mens flere studerende altså ikke var så sikre.

Anden del

Udvalg og spørgsmål
Det indledende trin i den intermediale økokritiske analyse, jeg her vil foreslå, er na-
turligt nok at udvælge et eller flere økomedieprodukter, der skal analyseres, og et eller 
flere mere eller mindre transmediale spørgsmål eller emner, som skal undersøges. Altså 
etableringen af et korpus og præcisering af nogle forskningsspørgsmål. Målet er syste-
matisk at undersøge et økomedieprodukts repræsentation af et eller flere emner eller, 
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hvis man undersøger flere medieprodukter, at sammenligne et eller flere emner i flere 
økomedieprodukter. Kompleksiteten stiger selvsagt per antal medieprodukter og em-
ner.

Mulige transmediale emner favner vidt: Det kan handle om brede undersøgelser af 
forskellige medieprodukters repræsentation af den økologiske krise, eller det kan mere 
specifikt handle om for eksempel narrative elementer i en avisartikel, en roman og en 
kunstudstilling, som alle omhandler den globale opvarmning. Jeg har selv undersøgt, 
blandt andet, hvordan forskellige medietyper eksemplificeret af konkrete mediepro-
dukter fremstiller muligheder for menneskeligt handlerum eller handlekraft i forbin-
delse med fremstillingen af en truende fremtidig krise: Mulighederne er i princippet 
uendelige.43 Valget vil naturligvis være vigtigt i forhold til de analyser, man derefter ud-
fører, og vil i en vis udstrækning afgøre resultatet.

Som metodisk fremgangsmåde efter valget af medieprodukt(er) og emne(r) foreslår 
jeg tre trin: På et første indledende trin er målet at udføre en præcis intermedial beskri-
velse af medieproduktet. Altså at definere og analytisk beskrive de grundlæggende ele-
menter i medietypen i almindelighed og medieproduktet i særdeleshed. På det andet 
trin, efter at de grundlæggende mediale træk er etableret, er målet i kraft af en analyse 
og fortolkning præcist at beskrive måderne, hvorpå dette medieprodukt i kraft af sine 
specifikke affordanser er i stand til at repræsentere aspekter af det brede økotema med 
særligt fokus på det eller de valgte emne(r). Tredje trin sammenligner resultatet af ana-
lysen med eventuelle andre medieprodukter, som indsættes i en relevant sammenhæng.

Til gennemgående at eksemplificere tretrinsmetoden vil jeg benytte en kort videoa-
nimation af den danske kunstner og designer Per Arnoldi (født 1941), Warning Global 
Warming, skabt med henblik på at blive bredt publiceret og vist ved et FN klimatop-
møde i New York City i september 2019. I et samarbejde med det multinationale firma 
JC Decaux (kendt for markedsføringsstandere og billboards) har Arnoldi produceret 
en plakat, der blev eksponeret intenst i september 2019 i New York sammen med den 
korte animerede videofilm, der blev distribueret digitalt.44

Plakat og video (jeg koncentrerer mig i det følgende om videoen) er udformet i Ar-
noldis karakteristiske, minimalistisk enkle formsprog: Et knaldrødt hus, som kan asso-
cieres til brætspillet Matador (Monopol på svensk), synker hastigt ned i et blåt hav (el-
ler væske) til den højere og højere lyd af et urs tikken. Ordene »Global Warning« står 
i hvide versaler midt i billedet og suppleres midt i animationen med ordene »Global 
Warming« i mørkere versaler, delvist gemt bag de første som en slags skygge. Animati-
onen varer blot 15 sekunder. De transmediale emner, jeg i dette tilfælde vil se nærmere 
på, er dette medieprodukts narrative aspekter samt måderne, hvorpå muligheder for 
menneskelig handling repræsenteres – og efter gennemgangen følger en kortere sam-
menligning med to litterære tekster.
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Første trin
Første trin kan indledes med en konstatering af det tekniske fremvisningsmedie. Jeg ser 
Arnoldis animation på en computerskærm, men det er muligt at tage del af den på en 
mobiltelefonskærm eller i det hele taget andre skærme eller lærreder, som kan fremvise 
lydsatte levende billeder, privat eller i det offentlige rum.

Herefter kan medieproduktet beskrives mere detaljeret ifølge mediemodellens kate-
gorier. Animationens materielle modalitet er en enkel digital animation, det vil sige lyd 
og bevægelige billeder, der egner sig til fremvisning på skærm eller lærred, men som ska-
bes og aktiveres digitalt. Hvad angår animationens tid-rumlige form, har vi at gøre med 
en todimensionel fremvisning på en skærm (det rumlige), mens den tidligt set er tyde-
ligt struktureret som fremadskridende og skal ses og høres fra start til slut (det er ikke 
umuligt, men det giver ikke meget mening at begynde i midten og kun se fire sekunder, 
for eksempel). På det sensoriske plan er det frem for alt syn og hørelse, som aktiveres. 
På det semiotiske niveau arbejder animationen som stort set alle medieprodukter med 
alle tre peirceanske tegnrelationer. De enkle, kulørte visuelle former minder på den ene 
side ikonisk om hus og vand/hav, mens de fire ord (global warning global warming) 
spiller på det symbolske register af engelsk sprog. Lydsidens tikken aflæses ikonisk som 
»samme lyd« som et ur og samtidig indeksikalsk som om, der er et ur, der tikker – og 
det stigende lydniveau har en ikonisk mening som »stigende«, hvilket symbolsk kan 
tolkes som enten noget, som nærmer sig rumligt – eller noget, som bliver mere truende. 
Den stigende tikken associerer også, på grund af tidligere brug i både reklame og i po-
pulærkultur, som en »nedtælling« til affyring af et missil eller en bombe. Animationen 
aktiverer dog også en indeksikalsk tegnfunktion, idet de fire i sig selv kryptiske ord kun 
giver mening, hvis de – i sammenhæng med billede og lyd og forløbet af disses sammen-
hæng – tolkes som spor af en større videnskabelig og samfundsmæssig diskurs: den na-
turvidenskabelige etablering af klimakrisen som en planetarisk trussel.

Beskrivelsen af de fire modaliteter kan nu etablere medieproduktets plads i en me-
dietype. Mens det var enkelt at placere Kallocain i medietypen »roman«, er det mere 
komplekst her. Jeg har hidtil kaldt den for en animation, men den kan også falde i ka-
tegorien videoanimation eller spot. Jeg vurderer, at det ikke er et kunstværk – ej heller 
et traditionelt designobjekt – men heller ikke udelukkende et element i en alminde-
lig reklame- eller kommunikationskampagne. Derfor vælger jeg at omtale dette medie-
produkt simpelthen som en »animation« i det følgende. Formsproget minder om Ar-
noldis mange reklameplakater, men brugen af lyd og levende billeder bringer naturlig-
vis arbejdet et helt andet sted hen. Det (tilsyneladende) enkle formsprog og det klare 
budskab gør, at animationen havner et lidt specielt sted, definitivt som et økomedie-
produkt, men måske mest som et slags påvirkningsmedieprodukt, eller marketing for 
en idé: en advarsel mod global opvarmning.
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Animationen udfolder klart de to grundlæggende blandingsperspektiver, mediein-
tegration og medietransformation. Animationen er tydeligvis en medietransformation 
idet den er et udtryk for en – om end meget fri – overføring af naturvidenskabelig kund-
skab, oprindeligt formuleret i videnskabelige artikler, FN-rapporter og populærvidenska-
belig journalistik, som her transponeres til en anden medietype: animationen. Muligvis 
kan man også tolke Arnoldis brug af Matador-huset som en betydningsfuld medietrans-
formering af aspekter fra medietypen brætspil til medietypen animation. Det vil sige, at 
henvisningen til Matador (svensk Monopol) kan antyde, at spillets grundlæggende kapi-
talistiske distribution af rigdom og succes dybest set er virkningsløs, når de planetariske 
naturforhold i Antropocæn ikke længere blot er en passiv baggrund (som i spillet – hvor 
natur er helt fraværende), men i stedet spiller en destruktiv hovedrolle i kraft af det sti-
gende hav i animationen.45 Men: Med Arnoldis tidligere arbejde i baghovedet er det nok 
snarere Matadorhusets hyperenkle form og klare farve, der har gjort udslaget.

Man kan også betragte animationen ud fra medieintegrationsdimensionen: anima-
tionens betydningsdannelse har at gøre med en integreret kombination af forskellige 
mediedimensioner, som kun tilsammen producerer animationens effektfulde virkning. 
De få ord for sig havde kun udtrykt en grov og fattig betydning; den stigende lyd fra 
et ur ville i sig selv ikke have udtrykt meget andet end »intensitet« eller måske »stig-
ning« i meget abstrakt forstand. Det minimale visuelle forløb er nok det, der ville stå 
sig bedst (det vil i denne sammenhæng sige: kunne danne betydning) alene, men trods 
alt meget decimeret. Det er selvfølgelig den intermediale integrerede kombination af 
ord, lyd og visuel repræsentation, som tilsammen producerer det spændstige, koncen-
trerede og udtryksfulde indhold.

Beskrivelsen i trin et skal klargøre medieproduktets grundlæggende mediale aspek-
ter, hvilket forbereder det følgende skridts tolkning, og senere muliggøre sammenlig-
ninger på tværs af forskellige medietyper.

Andet trin
Meningen med det andet trin er som sagt at undersøge økomedieproduktets repræsen-
tation af det økologiske spørgsmål med henblik på de transmediale emner, som i dette 
tilfælde er narrative elementer, samt muligheder for menneskelig handlen i forhold til 
det fremstillede.

Sammenlignet med en videnskabelig artikel om global opvarmning eller en acti-
onfyldt spillefilm vælger Arnoldis animation en helt anden medietype og dermed 
denne medietypes affordanser, og som nævnt flere gange dominerer enkelhed og gen-
kendelighed: rødt, blåt, hvid og sort, genkendelige linjer, den umiskendelige lyd af et 
urs tikken, tre velkendte ord i to budskaber: »global warning«, som spejles eller skyg-
ges til »global warming«.
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Umiddelbart vil den gennemsnitlige beskuer nok først og fremmest fokusere på det 
visuelle udtryk: Et hus, som hastigt synker ned i en blå masse, der opfattes som vand el-
ler et hav – eller muligvis at havet stiger, og at huset dermed oversvømmes. I takt med 
husets hastige forsvinden stiger lyden fra et analogt ur: fra uhørligt lavt til meget højt. 
Endelig på et tredje niveau findes fra starten ordene »Global warning« placeret om-
trent midt i animationens billedflade, som – midt i de 15 sekunder – fordobles til et 
»Global warming«, hvilket også udgør et minimalt men dog distinkt forløb.

På animationens tre niveauer har vi at gøre med nogle meget enkle forløb eller se-
kvenser. Her kan det være på sin plads med et par ord om »narrativitet«. I en ret typisk 
diskussion af narrativitetsbegrebet foreslår den tværmediale narratolog Marie-Laure 
Ryan en relativt ukontroversiel definition af en »fortælling« (»narrative«). En sådan 
bør repræsentere en verden befolket af individuelle agenter situeret i tid og rum, som 
kan ændre sig i kraft af fysiske hændelser. Disse hændelser skal udspringe af bevidste 
agenters handlinger styret af mere eller mindre klare mål, og disse agenter bør have et 
mentalt liv og reagere følelsesmæssigt på deres omgivelser. Delene i fortællingen bør 
have en sammenhæng, og fortællingen skal »communicate something meaningful to 
the recipient«.46 Ryan diskuterer selvkritisk disse bestemmelser, men trods indsigel-
ser ville en sådan beskrivelse kunne fange utrolig mange fortællinger, som vi møder i og 
udenfor kunstens og fiktionens verden, ikke kun i verbale fortællinger, men også i re-
klame, film, teater og computerspil. Men den passer ikke rigtigt på Arnoldis animation.

Eller for at være lidt mere præcis: Ryans beskrivelse af en fortælling passer ikke på det, 
jeg utvetydigt vil kalde for de narrative aspekter i Arnoldis animation. Det kan skyl-
des, at Ryans definition i virkeligheden udtrykker nogle ganske særlige forestillinger, 
som på en måde ikke passer så godt på en repræsentation af antropocæne effekter (en 
ret velkendt problematik i nutidig narratologi, som for eksempel undersøges af James 
og Morel).47 Man kan formulere det på den måde, at Ryans tilsyneladende universelle 
beskrivelse af en fortælling netop ikke passer på centrale aspekter af den antropocæne 
situation. Her tænker jeg frem for alt på kravene til, at en fortælling bør repræsentere 
»bevidste« individualiserede aktører, som reagerer på ydre omstændigheder: Karakte-
ristisk for de antropocæne miljøtrusler er jo netop, at på trods af de uimodsigelige kon-
sekvenser af menneskers handlinger er det meget vanskeligt direkte og individuelt at de-
finere enkelte menneskers ansvar for de voldsomme akkumulerede effekter, som tilsam-
men skaber for eksempel klimaforandringer. Det antropocænes skalaer stemmer med 
andre ord dårligt overens med narratologiske grundtermer, hvilket er en bærende pointe 
i Clarks teorier om skala-uoverensstemmelser i Ecocriticism on the Edge.

Lidt overraskende, og muligvis ikke intenderet af Arnoldi, åbner den ekstremt enkle 
animation for nogle radikale tolkningsmuligheder. Arnoldis animation viser, at en ge-
nerel model for fortællinger (Ryan) ikke er tidssvarende i en antropocæn tidsalder, 



Intermedial økokritik · 153

Samlaren, årg. 141, 2020, s. 137–164

hvor katastrofale udviklingstendenser ikke længere kan forstås ud fra så at sige konven-
tionelle modeller for menneskelig handlen og bevidsthed. I en intermedial økokritisk 
analyse kan denne delkonklusion sidenhen sammenlignes med andre narrative repræ-
sentationer af den globale opvarmning.

Det andet transmediale spørgsmål, jeg ville undersøge i forbindelse med animati-
onen, angår menneskelig handlekraft. Dette spørgsmål er særlig interessant i en bred 
kommunikationsmæssig men også økokritisk sammenhæng, idet måden at møde frem-
tidens økologiske problemer meget ofte knyttes til spørgsmål om individuelle hand-
lingsmuligheder48 – og fra et humanistisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv knyt-
tes dette så også ofte til spørgsmål om, hvordan og med hvilke formål miljøspørgsmå-
let kommunikeres og medieres.

Først og fremmest er det påfaldende, at den korte sekvens slet ikke afbilder menne-
sker, hvilket for øvrigt er helt i tråd med Arnoldis omfattende produktion af plakater 
og grafik igennem adskillige årtier. Det er dog ikke givet, at et fravær af repræsenterede 
mennesker i sig selv umuliggør en relation til spørgsmål om menneskelig handlen, og i 
animationen forstår vi da også, at et hus, der synker i/dækkes af hav, implicerer menne-
skelig ulykke samt muligvis også, at mennesker er ansvarlige for denne ulykke. Men jeg 
definerede indledningsvis denne tekst som en slags påvirkningsmedieprodukt (altså 
designet til at påvirke snarere end til æstetisk kontemplation), og derfor føles det rele-
vant at spørge, hvordan denne animation kan påvirke, og hvordan den kan tænkes at 
påvirke enkelte menneskers handlemuligheder.

Selvom jeg umiddelbart finder animationen virkningsfuld, er jeg usikker på, i hvor 
høj grad den fungerer i forhold til dette mål. Det hænger sammen med, at styrken – 
det enkle, letforståelige, det korte tidsrum – også bliver animationens svaghed. Den er 
så generel og enkel, at mange modtagere umiddelbart kan forstå den, men samtidig gør 
dette, at færre måske kan finde relevante måder at agere i forhold til budskabet. Verbalt 
arbejder animationen med en slags opfordrende og umiddelbart alarmerende verbum 
(to warn) og et mere adjektivisk navneord (warming) med det foranstillede alment de-
skriptive »global«. Men hvem, der advarer, og hvem, der skal modtage advarslen, er 
ikke klart. Er afsenderen det samlede videnskabssamfund eller måske FN? Eller er det 
Arnoldi selv, der med udgangspunkt i IPPCs rapporter advarer? Og er modtagerne 
borgere i New York i september 2019 under FNs Climate summit, eller er det snarere 
mødedeltagerne på topmødet?

Tredje trin
Tanken med denne analyseforms tredje trin er at kontekstualisere analysen og tolknin-
gen samt eventuelt at gennemføre sammenligninger med andre medieprodukter ud fra 
identiske transmediale spørgsmål. En mere kontekstuel analyse af ikke blot animatio-
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nen men også den tilhørende plakat kunne undersøge den konkrete udbredelse af de 
analoge plakater (via JC Decauxs standere i det offentlige rum i New York) og spred-
ningen af den digitale animation. Det ligger uden for denne artikel og ville kræve en 
større undersøgelse, men selv uden at have undersøgt dette kan man sige, at kampag-
nen muligvis afspejler et problem i selve det grundlæggende samarbejde mellem JC De-
caux og Arnoldi. Til forskel fra meget af Arnoldis mere kommercielle arbejde, hvor der 
enten skulle sælges konkrete fysiske produkter eller reklameres for kulturbegivenheder, 
og hvor afsenderen er meget klart defineret og modtagerne ligeledes bredt men dog de-
finerede, bliver det modsatte tilfældet i denne kampagne. På trods af at kampagnen var 
tænkt som netop en kampagne og ikke som produktion af objekter til æstetisk kontem-
plation, bliver det ikke desto mindre resultatet: Animationen er elegant, økonomisk 
med sine midler, klar i sit formsprog, enkel, og effektivt truende. Den opfylder mulig-
vis snarere reglerne for et kunstværk end for en et element i en påvirkningskampagne.

Sammenligning: Söderlund og Carlsson
Pladsen tillader ikke endnu en grundig gennemgang af et andet økomedieprodukt, så 
derfor vil jeg i noget kortere form skitsere en gennemgang af to andre økomediepro-
dukter for at muliggøre en sammenligning med Arnoldis animation.

Narrative, litterære økomedieprodukter er en udbredt medietype, ofte samlet un-
der navnet klimafiktion eller clifi, og med et stort spænd mellem kommercielle main-
streamambitioner på den ene side og mere æstetisk udfordrende værker på den an-
den. Genren har fået stort gennemslag i det angelsaksiske sprogområde, hvilket dækkes 
godt af Adam Trexlers overblik Anthropocene Fictions.49 Også i Skandinavien er tren-
den slået igennem med både bredt anlagte skildringer (for eksempel den populære og 
til flere sprog oversatte roman Blå af norske Maja Lunde)50 og mere formelt eksperi-
menterende værker som danske Theis Ørntofts Solar.51

Blandt de senere års svenske klimalitteratur vil jeg kort diskutere Mats Söderlunds 
Hotet52 og Hanna Rut Carlssons Sista hösten i Legoland. En tragedi.53 Söderlunds ro-
man er en dystopisk fantasyroman for unge, placeret i et Sverige nogle årtier ude i frem-
tiden; Carlssons roman udspiller sig i et realistisk skildret København i nutiden med 
indslag af ikke-realisme i form af tre »orakler«.

Det kan være lidt pedantisk, men dog klargørende, at drive begge værker gennem 
mediemodellen. Kort: I det følgende henviser jeg til de trykte bogversioner (det tek-
niske fremstillingsmedium) af teksterne, som relativt uproblematisk kan karakterise-
res som af den kvalificerede medietype »roman«. Som i Kallocain-eksemplet er den 
materielle modalitet bogens trykte sider og den dominerende sensoriske modalitet sy-
net (samt, svagere, taktile sanseindtryk). Vigtigste tid-rumlige træk er, at teksterne bør 
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aflæses fra begyndelse til afslutning i en ordnet sekvens for at forstå den intenderede 
mening. Afhængig af læseren tager det et antal timer at læse en roman. Den semiotiske 
tegntype (skrevet sprog) er altdominerende. Begge bøger er, på trods af at de altså ikke 
indeholder hverken billeder eller lyd, per definition intermediale fænomener (som jeg 
tidligere har forsøgt at demonstrere),54 og de ville kunne analyseres indgående ud fra 
blandt andet medietransformations- og integrationsperspektivet. Hvad angår medie-
transformationsperspektivet, er det klart, at romanerne grundlæggende kan forstås 
som medietransformationer af naturvidenskabeligt materiale omkring klimakrisen: 
Begge romaner indeholder videnskabelige fakta, som mere eller mindre elegant er for-
vandlet til litterært materiale, for eksempel i form af konversationer mellem fiktive per-
soner eller bredere skildringer af historisk baggrund. Med hensyn til det integrerende 
kombinationsperspektiv kunne man i Söderlunds tilfælde frem for alt efterforske ro-
manens ofte »cinematiske« skrivestil og de meget påtrængende digitale sociale medier 
samt nyhedsrapporteringens indflydelse på politiske begivenheder. I Carlssons tilfælde 
ville det blandt andet være interessant at undersøge romanens vigtige henvisninger til 
og prægning fra dramatik i almindelighed og græske tragedier specifikt (Carlssons ro-
mans undertitel er: »en tragedi«, og den er opdelt i fire akter og udviser en del drama-
træk). Dette er dog ikke stedet for en grundigere intermedial analyse, og jeg vil i stedet 
se nærmere på de to transmediale emner, jeg også analyserede hos Arnoldi: narrativitet 
og (muligheden for) menneskelig handling.

Narrative elementer i Söderlund og Carlsson
De narrative elementer er – eftersom det drejer sig om romaner – stærkt fremtrædende 
i Söderlunds og Carlssons tekster, som omhandler en fremtid i henholdsvis det nord-
lige Sverige og i København, hvor klimaforandringer enten er dominerende eller snart 
skal dominere.

Mats Söderlunds roman Hotet er første del af trilogien Ättlingerna (de efterfølgende 
bind Kampen og Flykten udkom i 2019 og 2020); den er rettet mod et ungdomspub-
likum, hvilket afspejles i, at de fleste hovedpersoner er unge og gennemlever ret typi-
ske teenageproblemer, således at læserne let kan identificere sig med persongalleriet, og 
den er fortalt i et forholdsvis enkelt sprog (og med en spændingsproducerende indde-
ling i korte kapitler). Ryans forestilling om en fortællings nødvendige aspekter er alle 
klart til stede, og en fuldt udstyret »storyworld« bygges op, hvori bevidste subjekter 
agerer. Effektivt benyttes klassiske narrative træk til at skabe spænding og drive hand-
lingen (og læseren) fremad. Den genkendelige skildring af et Sverige nogle årtier ud i 
fremtiden krydres med overnaturlige elementer, men både psykologiske og realistiske 
elementer spændes for den narrative spændingskurve. Romanens længde muliggør ud-
foldelse af omfattende historiske sammenhænge (i for- og fremtid), psykologiske por-
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trætter, spændende optrin – og alt sammen styres af en grundlæggende tanke: Hvor-
dan kan verden se ud i en tid efter den globale opvarmning er slået igennem? Romanens 
mange dramatiske optrin samt det overnaturlige gør, at genren effektivt kombinerer 
den realistiske politiske fremtidsroman med fantasy-genrens narrative karakteristika.55

Også Carlssons roman repræsenterer truslen om den globale opvarmning. Bogen 
retter sig dog ikke mod et ungt publikum, og en tydeligere formel kompleksitet og 
ironi er fremtrædende. Romanen er en realistisk skildring af et nutidigt København 
med et bredt persongalleri, men alt holdes samtidig sammen af et ikke-realistisk greb 
med metafiktive overtoner: Tre græske orakler har antaget menneskelig form og er så 
at sige udstationeret på jorden for at advare om jordens undergang, symboliseret ved 
den danske hovedstads syndflodsagtige oversvømmelse. Den narrative spændingspræ-
mis skabes således af den ikke-realistiske præmis om guddommelig viden. Mens Söder-
lunds roman så at sige illuderer en realistisk virkelighed, er Carlssons version, muligvis 
i Brechts ånd af Verfremdung, hele tiden »gjort fremmed«, dog uden at Ryans grund-
læggende regler brydes. Læserens følelsesmæssige indlevelse med de genkendelige per-
soners velkendte problemer brydes med jævne mellemrum, og et metafiktivt rum bry-
der frem, frem for alt i oraklernes komiske samtaler om problemerne med at påvirke 
menneskene. Dog påminder oraklerne hele tiden om det påtrængende narrative fak-
tum: at dette er det sidste efterår, altså at København og verden er ved at gå under, hvil-
ket markeres i romanens første sætning (som netop ikke er geografisk begrænsende): 
»Det är den allra sista hösten.«56

Menneskelig agens i Söderlund og Carlsson
Söderlunds Hotet opererer, kan man sige, med en nærmest overdrevet tiltro til menne-
skelig handlekraft: Næsten alle personer har tydelige agendaer.57 Dette stemmer over-
ens med bogens kritik af kapitalinteressernes destruktive dominans, som står overfor 
håbet om, at FN (som verdenssamfundets legitime forum) kan stå imod. På sin vis ta-
ler denne forståelse imod den mere radikale Antropocæntese om, at »menneskelig-
heden« skaber miljøødelæggelse. Hos Söderlund skabes miljøkatastrofer derimod af 
et fåtal grådige magtmennesker i multinationale selskaber med hjælp fra blandt andre 
overnaturlige skabninger. Enkeltmennesker – frem for alt de to kvindelige protago-
nister, en teenager og hendes mor – kan dog gå imod strømmen og med i bogstavelig 
forstand overmenneskelige kræfter bidrage til at redde verden. Til trods for den dystre 
fremtidsskildring tilbyder bogen et håbefuldt billede af, hvad individer engageret i me-
ningsfulde kollektiver (med FN som det næsten utopiske ideal) kan gøre i den gode 
sags tjeneste.

Menneskelig agens hos Carlsson fremstilles mere tvetydigt, eller snarere pessimi-
stisk: Hovedindtrykket er ikke så meget, at romanens personer er selvhjulpne bevidste 
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aktører; snarere snubler de rundt og møder hinanden og andre mennesker i et mønster, 
som er klart for læseren og for oraklerne, men usynligt for dem selv. Mange vil gøre det 
gode, men finder ikke udløb for det, og denne vildrådighed spreder sig til de tre gud-
dommelige orakler Amir, Miranda og Irving, som skal varsle om og eventuelt forsøge 
at forhindre den forestående katastrofe. Oraklerne formår ikke at komme i kontakt 
med og få advaret menneskene og ændret tingenes tilstand, ikke engang når de som Mi-
randa tager kunsten til hjælp:

Miranda: De [menneskene] är intuitiva varelser, även om de tror sig vara intellektuella. 
Därför handlar det om att nå dem på det känslomässiga planet.
Amir: Okej.
Miranda: Konsten når deras undermedvetna genom associationer, och den skapar nya 
förståelseramar, ändrar omedvetna tankestrukturer som lett till felslut.
Amir nickar.
Miranda: Den kan etablera en verklighetsuppfattning där problemet till slut blir uppen-
bart, och de inser det på djupet eftersom insikten är deras egen.
Amir nickar.
Irving: Eller så kan du bara berätta hur det är.58

Sammenligning: Arnoldi, Söderlund, Carlsson
En sammenligning på tværs af forskellige medier er ikke en banal konkurrence, der 
skal udmunde i en dom om, hvilket medieprodukt som er »bedst« til at repræsentere 
udvalgte aspekter af den økologiske krise. Parallelt med kursskiftet i de senere årtiers 
forskning i roman-film-adaption er det ikke et moralsk spørgsmål om at være »tro« 
mod et forlæg, men et forsøg på at nå en dybere forståelse af det intrikate samspil mel-
lem de mediespecifikke forskelle, som adskiller medietyper, og de transmediale ele-
menter, som trods alt kan overføres, i dette tilfælde, fra blandt andet naturvidenskabe-
lig vidensproduktion til en videoanimation og til to romaner.

I relation til Arnoldis 15 sekunders animation har begge romaner helt andre mulig-
heder for at bygge årsagskæder op, forklare videnskabelige baggrunde, gå ind i psyko-
logiske problemstillinger – og dermed repræsentere narrative former samt fremstille og 
diskutere menneskelig handlekraft. Alene kvantiteten har naturligt nok afgørende be-
tydning: En roman på mere end 500 sider har flere muligheder for at indføje naturvi-
denskabelige fakta og politiske diskussioner end et digt på otte linjer eller en hyperkort 
animationsvideo. Det narrative aspekt var i mine valgte tilfælde relativt tydeligt, men 
jeg har i anden sammenhæng forsøgt at forstå de narrative aspekter af en videnskabelig 
artikel for at sammenligne dette med en romans åbenlyse narrative kvaliteter, hvilket 
er en lidt mere kompleks øvelse.59
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I dette tilfælde er det dog klart, at alle tre økomedieprodukter er tydeligt narrativt 
organiserede, men samtidigt er det tydeligt, at det alligevel er tre forskellige verdensbil-
leder med dertil hørende forestillinger om menneskelig handlen, de narrative former 
fremkalder. Hanna Rut Carlssons roman viser en verden på vej mod undergang, trods 
advarende røster; Söderlunds ungdomsroman giver derimod håb om, at verdens dystre 
udvikling kan vendes i kraft af handlekraftige individers og kollektive instansers ind-
satser. Arnoldis animation udtrykker en klar udvikling fra advarsel til katastrofal over-
svømmelse, som muligvis ikke kan stoppes. De tre medieprodukters narrative aspekter 
udviser således betydningsbærende forskelle, men disse foldes mere interessant ud, når 
det gælder sammenligningen af de tre produkters fremstilling af menneskelige hand-
lemuligheder.

Som sagt giver Söderlunds fantasyfarvede univers god plads til individuelle, afgø-
rende handlinger, mens den individuelle handlekraft hos Carlsson begrænser sig til kær-
lighedsrelationer og personlige forhold, mens den økologiske krise tilsyneladende befin-
der sig på et højere og utilgængeligt niveau. Det er et niveau, som derfor kun kan ses og 
forstås af de tre orakler – som ikke kan formidle deres viden. Jeg gjorde opmærksom på, 
at Carlssons position dermed faktisk kan vise sig at være i pagt med i hvert fald én forstå-
else af den antropocæne planetariske situation, hvor menneskers individuelle handlin-
ger på en måde ikke er afgørende, mens menneskehedens kollektive aftryk er det eneste, 
som giver klimamæssig effekt. Jeg påpegede i min gennemgang af Arnoldis animation, 
at man kan underkaste hans værk den samme tolkning: Arnoldis animation kan umid-
delbart ligne en forenklet kommentar uden dybde, men hans mennesketomme anima-
tionsunivers, hvor verden tilsyneladende går under, uden at mennesker kan gribe ind, 
er på en måde en overraskende præcis skildring af den antropocæne skalaproblematik.

Konklusionen, man kan drage af disse analyser, er derfor, at der findes åbenbare for-
skelle mellem graden af detaljering, antallet af gestaltede personer, nærværet af videnska-
belig terminologi og meget andet, hvilket naturligvis har at gøre med økomedieproduk-
ternes mediespecifikke affordanser. Men den intermedialt økokritiske analyse kan ikke 
desto mindre vise, at en 15 sekunders animation på sin egen raffinerede måde kan gestalte 
en sandhed om den antropocæne økologiske krise, som de ord- og faktarige romaner har 
vanskeligt ved at nå. Det tager for læseren af romanerne timevis at forstå, at vi står overfor 
en Global Warning om Global Warming, mens det tager 15 sekunder for animationen. 
Animationen ikke blot gør, hvad den siger (advarer); den kan også uden ord gestalte den 
antropocæne krises paradoksale kendetegn, som netop er, at dette er en fremtidig trus-
sel mod menneskeheden, som intet individ hverken kan stå til ansvar for eller forhindre.

Samtidig er det værd at diskutere, om dette muligvis »realistiske« budskab er det 
budskab, som er mest frugtbart at udsætte for eksempel unge mennesker for; det kan 
meget vel være sådan, at privatpersonen Söderlund er mere pessimistisk, end forfatte-
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ren Söderlund giver udseende af, og derfor vælger at narrativisere den naturvidenska-
belige kundskab på en måde, som »giver plads« til unge menneskers engagement og 
iver efter at handle. Dette er en omfattende og helt central diskussion, som konstant 
ligger på lur omkring kommunikationen af den økologiske krise, og et spørgsmål, som 
intermedial økokritik forhåbentlig kan hjælpe til at præcisere, men ikke svare på.

Afrunding
Formelagtigt og opsummerende: intermedial økokritik er en forskningsagenda, der 
studerer den økologiske krise i form af økomediepodukter – og disse undersøges med 
et sæt af analyseredskaber, som leveres af frem for alt intermediale studier.

Intermedial økokritik er konstrueret som en mulig ramme for fremtidige analyti-
ske projekter. Men for at det skal blive meningsfuldt at arbejde i dette felt, må det fyl-
des med økomedieprodukter, der skal analyseres, og spørgsmål, som kan undersøges i 
modstillinger og sammenligninger af grupper af medieprodukter og eventuelt medi-
etyper. Inden for en så bred ramme kan man naturligvis forestille sig mange og meget 
forskellige konkretiseringer (og knyttet til vores arbejdsgruppe arbejder for eksempel 
Niklas Salmose,60 Emma Tornborg,61 Hans Sternudd,62 Liviu Lutas,63 Peter Makai64 og 
Lars Elleström65 med intermedialt økokritiske indgange til meget forskelligartet ma-
teriale) i og med, at økokritik som forskningstradition, korpuset af økomedier og in-
termediale studier er store, brogede, åbne mængder. Da jeg ovenfor viste, hvordan jeg 
foreslår at fylde rammen ud, vil jeg understrege, at det blot er en ud af mange mulige 
aktualiseringer af relationen mellem økokritik og intermedialitet.

Som alle teorier og metoder har også intermedial økokritik sine begrænsninger, og 
en af disse deler den med stort set alle tekstorienterede hermeneutiske analyser, som ar-
bejder med medieprodukter, men i virkeligheden er mindst lige så interesseret i at sige 
noget om eller måske endda gøre noget i verden. Intermedial økokritik har i modsæt-
ning til dele af den medie- og kommunikationsvidenskabelige forskning ikke umiddel-
bart adgang, og ønsker heller ikke at få adgang, til ikke-litterære data, som ville kunne 
belyse, hvordan økomedieprodukterne egentlig skabes (af for eksempel en forfatter el-
ler en journalist eller en billedkunstner) samt modtages af konkrete brugere eller læsere. 
Jeg er enig med blandt andre Alexa Weik von Mossner, Matthew Schneider-Meyerson 
og Wojciech Małecki, som mener, at (en af ) økokritikkens udviklingsmuligheder kan 
ligge i at forstå økomedieprodukters effekter.66 Der er brug for teoretisering og måske 
frem for alt empirisk forskning omkring dette spørgsmål, og her bliver det centralt at 
kombinere den samfundsvidenskabelige kommunikationsforskning med humanisters 
interesse for blandt andet æstetisk artikulation.
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A B S T R AC T

Jørgen Bruhn, Linnaeus Centre for Intermedial and Multimodal Studies, Linnaeus University

Intermedial Ecocriticism: Comparing Representations of the Ecological Crisis across Media 
(Intermedial økokritik. Repræsentationer af økokrisen i forskellige medier)

This article argues that major insights from intermedial studies and ecocriticism could be com-
bined in order to produce a productive theoretical and methodological position called Inter-
medial Ecocriticism. Intermedial Ecocriticism is built upon the simple observation that the 
production of scientific knowledge concerning the critical ecological condition in the Anthro-
pocene reaches the laymen public by way of non-scientific texts in a number of different media 
types. This corpus — called ecomedia products — covers everything from popular scientific 
journalism, museum exhibitions or educational material, to literary climate fiction, visual art 
projects and documentary film or poetry. The main goal of Intermedial Ecocriticism is to be 
able to analyze, interpret and compare samples from this extensive and heterogeneous corpus 
of texts, thus going far beyond the tradition of ecocriticism to focus only on literary and other 
artistic texts. Thus, the position is meant to offer a humanities contribution to better under-
stand and act upon the pending ecological crisis.
 The first part of the article offers a general outline of theory and method of Intermedial Eco-
criticism, whereas the second part exemplifies one particular concretization of the position. 
A videoanimation by Danish artist Per Arnoldi and two contemporary cli-fi novels by Mats 
Söderlund and Hanna Rut Carlsson are briefly analyzed and compared. The analysis focuses 
on the questions of narrativity and the representation of the possibility of human agency in the 
three ecomedia products.
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