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Klimakrisen truer, men mange er usikre på dens omfang og betydning. Der er brug
for oplysning som aldrig før, og her bør danske forfattere og illustratorer bringes i
spil. Sagen er, at når talen er om klima og miljø, havner vi som borgere lynhurtigt i
et teknologisk magtsprog der er baseret på tabeller, økonomiske regne-ark og
deslige. Det er et sprog med megen autoritet, men det er også et sprog uden billeder
og uden andre fremtidsforventninger end dem, man kan uddrage af tabeller, grafer,
statistikker og tekniske redegørelser. Læst på den måde kan man sige, at det er et
fattigt sprog. Som redskab i den folkeoplysning som den grønne omstilling kræver,
er det også et utilstrækkeligt sprog.
Vi mangler kort sagt et andet og rigere fagsprog. Et sprog der er af en sådan litterær
kvalitet, at det appellerer til brede folkelige kredse, som henvender sig til voksne,
børn, kvinder, mænd, unge og gamle på en måde, så de gerne vil læse det, og som
ikke blot rummer trusler om død og undergang, men som også peger på de
gevinster, vi kan opnå i form af bedre miljø, renere vand og luft, mere natur, mindre
stress og mere fællesskab.
Det er opgaven for det ugekursus som afholdes på Løgumkloster højskole i dagene
fra d 10. til den 16. juli. Her kan man bla. træffe Søren Ryge Petersen, der
fortæller om at skrive godt om alt det grønne. Mød også Kjeld Hansen, der er
forfatter til en lang række bøger om dansk natur og landbrug. Få gode råd af Susan
Knorrenborg, debatredaktør på Politiken. En aften kommer digteren Hans Anker
Jørgensen der fortæller om at skrive og synge sig ind i sin samtid. På højskolen vil
også være forfatteren Trisse Gejl, Andre forfattere vil støde til. Der vil være ture til
Vadehavet og fortællinger om menneskers århundredlange kampe mod klimaskabte
trusler i form af storme og oversvømmelser. Vi har også planer om at knytte et forlag
til projektet, så opholdet kan sætte frugt i form af en eller flere bogudgivelser.
Der er afsat tid til at deltagerne selv skriver og illustrerer. Med udgangspunkt i
aktuelle lovtekster skal vi øve os i at skrive læseværdige artikler, kronikker,
klummer, måske også sangtekster og eventyr samt lave læremidler og bøger til børn
og unge.
Forfattere fra alle genrer er velkomne til at være med. Ugekurset tilrettelægges i et
samarbejde mellem Løgumkloster Højskole og Egon Clausen og støttes af B&U-
gruppen, Illustratorgruppen og Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening.
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