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*  “… we’ll be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live 
now, can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other 
ways of being, and even imagine real grounds for hope. We’ll need writers who can 
remember freedom — poets, visionaries — realists of a larger reality.”

Ursula Le Guin (2017) oversat, med tilføjelser i parenteser, af Trine Rytter Andersen

TRAUN

”….Vi får brug for stemmerne fra forfattere (og kunstnere), som 
kan få øje på alternativer til hvordan vi lever nu, som kan se 
igennem vores angstramte samfund og dets besættende tek-
nologier til andre måder at være i verden på. Nogen som endda 
kan forestille sig, at der faktisk findes grund til håb. Vi får brug 
for forfattere (og kunstnere) som kan huske frihed – poeter, vi-
sionære – realister af en endnu større virkelighed”. *                                                                                                 

Af Trine Rytter Andersen

Naturen bløder – vores biosfære er i færd med at gå til grunde – 
når naturen er presset, som den er det nu, er menneskene også 
pressede. Vi ved det godt, men vi bryder os ikke om at tænke 
på det, se på og tale om katastrofens udtryk: ørkendannelse, 
korallernes død, insekternes død, planternes død, infernalske 
naturbrande, kemisk forurening af naturen, plastic alle vegne 
og trafikken, der forurener på landjorden, på havene og i luften. 

De unge er vrede – og det har de grund til. De er fortvivlede og 
frustrerede over, at vi efterlader dem en verden, som i stigende 
grad også er en losseplads. Deroveni har vi den frækhed at bede 
dem om selv lige at fikse problemerne, imens vi napper end-
nu en tur rundt om jorden og hygger os det bedste vi har lært. 
”ALL INCLUSIVE” TAK! Så kører det for os, der er rundet af den 
største opgangstid i menneskehedens historie! Vores forbrug er 
gearet til at understøtte ideen om, at vi, der organiserer verden, 
fortjener det hyggelige og magelige liv i sus og dus.

Der kommer et nyt ungdomsoprør, og det vil handle om sam-

Ursula Le Guin

menhængen mellem klima- og fattigdomsproblemer. Længe 
har de grønne bevægelser tenderet imod økocentrisme: at vi 
skal bevare naturen for naturens skyld først og fremmest. Det 
skal vi også, men det lader sig ikke gøre, hvis ikke vi samtidig 
løser verdens problemer med social og økonomisk ulighed. 
Her kan vi finde hjælp i feminismen, der heldigvis har fokus 
på fattigdomsproblematikken og dens sammenhæng med de 
klimaproblemer, vi netop nu har så meget behov for at se i 
øjnene.

Grunden til at vi ikke bryder os om at forholde os til alt det 
her er, at det er forbundet med tab: af arter, miljø, lighed, fred 
helt aktuelt – men også i nær fremtid: tabet af ressourcer, 
landarealer, privilegier, vestlig dominans og (rets)sikkerhed i 
den udgave, vi hidtil har taget for givet. ’Elefanten’ står midt 
i lokalet, mange ønsker ikke at tale om den, selvom de også 
frygter den. Heldigvis er der flere og flere som tøvende peger 
på den, og hurtigt er vi i gang med at blive mange, som tror 
på, at det er NU, vi skal begive os ud på den vej, hvor vi sam-
men begynder at formulere nye visioner for den verden, som 
vores børn og børnebørn skal arve.

TRAUN er et anagram for NATUR – kunstnerne i denne sam-
menhæng er alle naturelskere – nogle også forældre og bed-
steforældre. Vi ved, at vi har et medansvar – og vi vil gerne se 
denne smukke grønne planet overleve. Især vil vi gerne se 
menneskeheden arbejde stålsat sammen om at hjælpe natu-
ren tilbage på det grønne spor. 

Denne udstilling er en forsigtig spørgen ind til naturens til-
stand og betydning – dens bytteværdi -til gengæld for vores 
omsorg. TRAUN rimer på TRAUM det tyske ord for drøm, det 
klinger godt med vores forhold til naturen, som er præget af 
det underbevidste og fornemmelsen af, at den taler til os i 
koder – vibrationer – som vi kun delvist forstår. Naturen er 
stadig mystisk – stor, vild og voldsom. At miste sig selv i den, 
fare vild eller blive tilintetgjort, er skræmmende. Modsat vil 
det at miste naturen for de fleste sandsynligvis afstedkomme 
et TRAUME af en hel anden karakter.

TRAUN er et ukendt ord med en ny klang, lyt til det! Fremti-
den afhænger af, om vi tør famle os frem i ukendt terræn med 
den hensigt, at noget nyt kan fødes.
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