
En e-bog fra

ANIS

Se flere titler på www.anis.dk

Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital 
mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe på, at andre 
personer ikke får adgang til en kopi af din fil, da du vil stå som ansvarlig.



Klimaklar  kr i s tendom



Martin Ishøy

Kl imaklar  kr i s tendom
Miljøteologiske begrundelser

For laget  ANIS
København 201 1



Klimaklar kristendom
Miljøteologiske begrundelser
Martin Ishøy

© Forfatteren og Forlaget ANIS, 2009

Bogen er sat med Garamond på Religionspædagogisk Center
2. udgave 2011

ISBN-13: 978-87-7457-528-3

Omslag: Mindgame

Udgivet med støtte fra Felix-fonden

Forlaget ANIS
Frederiksberg Allé 10
DK-1820 Frederiksberg C
tlf. 3324 9250 – fax 3325 0607
www.anis.dk



Indledning 7

Forvalteren 13
Lynn White og ansvaret for miljøkrisen 13
Forvalteren – den omvendte Lynn White 18
Den bibelske forvalter 21
Guds billede 23
At underlægge og herske 27
Skabelsen 28
Det Nye Testamente 30
Det pund os blev givet 31
Lidt om bibelbrug og salmebog 33

Underet og visdommen 35
Fra Løgstrup til underet 35
Visdom 42
Salmernes visdom 44
Visdom og tåbelighed 46
Sabbat 50
Videnskabeligt vakt undren 53
Korsets tåbelige visdom 55
Jobs indsigt 59

Den kosmiske Kristus 63
Dybdeinkarnation 64
Døden og den forpligtende viden 67
Kristi kors giver håb i alt køds lidelse 72
Inkarnationen gør mennesker delagtige i Kristi gerning 75
Tillid og troen der flytter bjerge 78
Troens fred og glæde 81
Nadverens sakramente 85
Den etiske vending 89



Pligt og nytte – almen etik i miljøperspektiv 91
Etik, mennesker og de andre 91
Miljøetikkens begreber og omfang 99
Ikke antropocentrisme! 105
Kristen etik? 111

Næstekærlighed og retfærdighed 115
Næstekærligheden 115
Familien Das 122
Politisk næstekærlighed 127
Retfærdighed og buddets dobbelthed 134
Hvem er næsten 143

Naturlige dyder 151
Grådighed 153
Ydmyghed 158
Dømmekraft og samspil mellem dyder 165
Perfektionisme og kristendom 169
Visdom 172
Fair og retfærdige dyder 176
Dirty Virtues 179

Afslutning 185

Litteratur 191



INDLEDNING

7

Indledning

“Nu må vi passe på, at der ikke går religion i det”! Det udsagn er ofte
hørt. Men meget ofte er der netop en religiøs dimension i de udfordrin-
ger, som vi står overfor. Vores aktuelle problemer med klima og miljø er
ingen undtagelse.

Denne bog præsenterer en teologi, hvor klima og miljø står centralt i forstå-
elsen af kristendommen, og hvor den kristne forkyndelse derfor taler om et
emne, som står højt på den offentlige dagsorden. Bogen er skrevet ud fra en
overbevisning om, at vi i skyggen af klima- og miljøproblemerne har et stort
behov for at få ord til evangeliet og Guds virkelighed. Det kræver, at vi til
stadighed reformulerer vore grundlæggende teologiske forståelser og religiø-
se sprog. Det er bogen et beskedent bidrag til. Med disse “miljøteologiske be-
grundelser” ønsker jeg med andre ord at dementere enhver tale om, at “det
med klima og miljø” bestemt er vigtigt, men at det ikke har noget med kri-
stendom at gøre. Det har det tilmed på grundlæggende teologisk niveau.
Fordi det har været mig magtpåliggende at vise dette, rummer bogen ikke
opskrifter på konkrete kirkelige eller individuelle miljøtiltag eller klimapro-
jekter. Der bydes heller ikke på nogen kritisk fremstilling eller diskussion af
klimadata. Det findes i andre udgivelser (fx Gjerris 2009). 

At overveje noget teologisk er at forholde sig til det i lyset af Guds virke-
lighed. Det er det, der gør det til teologi. Afhængigt af hvad emnet så er, bru-
ger man den bedste viden på området til at forstå og trænge ned i stoffet. Så-
dan er det også med miljøteologien. Der er en lang og uafsluttet række af må-
der at arbejde miljøteologisk på, men jeg har valgt at lade min præsentation
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af miljøteologien knytte an til en række traditionelle omdrejningspunkter,
som er blevet til bogens seks kapitler. 

Det drejer sig om seks tilgange, som hver på sin måde har udkrystalliseret
sig i den miljøteologiske litteratur. Fremstillingen lægger ud med det mest
umiddelbare og grundlæggende, og ender med det mest videreførende. De
første tre kapitler knytter primært til ved Bibelen, religionsfilosofien og dog-
matikken, de sidste tre primært ved etikken. Denne spredning afspejler både,
at miljøet kommer ind rigtig mange steder i teologien, men i høj grad også,
at miljøteologien er “work in progress”. Der er stor spredning i, hvad folk
skriver om, når de driver miljøteologi – for ikke at sige at der faktisk ikke fin-
des fælles kriterier for, hvad det er (Jenkins 2008, 32).

Bogen er på ingen måde ment som en udtømmende fremstilling af miljø-
teologien. Af underbelyste emner er især de litterære/bibelske, liturgisk/ritu-
elle, hymnologiske, inter-religiøse (Religion 2006), kirke- og idéhistoriske og
især ekklesiologiske perspektiver. Nogle af disse er strejfet undervejs, men
kunne fortjene en meget grundigere fremstilling. Hvert kapitel indledes med
en kort præsentation. 

Første kapitel tager fat i den bibelsk forankrede forvalterskabstanke, som
efter min erfaring er den form for miljøteologi, som falder flest ind, når kri-
stendom og miljø/klima tænkes sammen. Det tankevækkende ved den tan-
kegang er, at den både er set som årsag til og imødegåelse af miljø- og klima-
krisen. Dernæst følger et kapitel, hvor “Underet” ses som det, der i kraft af
erfaringen (af naturen, salmer, bibeltekster, videnskaben, Kristi kors) grund-
lægger en visdom, der tilsiger en bedre miljøadfærd. Kapitlet om Kristus for-
søger at reformulere kristendommens afgørende omdrejningspunkt i erken-
delse af, at vi ikke blot kan gentage en uoplyst opfattelse af vores forhold til
naturen, klima og miljø. Ud fra en dybere forståelse af hvad det vil sige, at
Gud blev kød i Jesus Kristus peger jeg på, hvad denne tro kan betyde i vores
forhold til klima og miljø. Nadveren står som et vigtigt symbol i den forbin-
delse.

Fjerde kapitel tager fat i det almene etiske indspil i miljøteologien og rede-
gør for nogle grundlæggende tankegange. Jeg berører også i hvilken forstand
dette er kristen etik. Utvetydigt kristent er imidlertid buddet om næstekær-
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lighed, som i allerhøjeste grad har “bud” til os i dagens klima- og miljøtil-
stand. Det er emnet for femte kapitel. Der er et påtrængende spørgsmål om
“det politiske” i forbindelse med næstekærligheden, ligesom det selvfølgelig
er magtpåliggende at komme til klarhed over, hvad næstekærlighed overho-
vedet er, og hvem den omfatter. Det er i den forbindelse, som flere steder i
bogen, afgørende, at mennesket ikke er verdens centrum. Det er Gud. Sjette
og sidste kapitel går ind på et område, som får alt for lidt opmærksomhed i
Danmark; dyder. Dydsetik kan meget oplagt være båret af kristendom, og
indtil det moderne gennembrud var etikken i høj grad dydsetik. Der er ind-
sigter og strukturer i dydsetikken, som i høj grad mangler i dansk teologi, og
i relation til miljø- og klimasituationen er en dyd som ydmyghed og en last
som grådighed indlysende relevante. Desuden har dydsetik berøringsflader
med trends som coaching og åndelig vejledning, som arbejder med adfærd
og selvforståelse. 

Hvorfor skal man arbejde med teologi? Det er, fordi enhver snak om Gud,
“god-talk”, ikke er lige god eller rigtig. Vi taler ikke om forholdet mellem
mand og kvinde, som man gjorde i middelalderen eller for den sags skyld i
1800-tallet, og det skal vi heller ikke om Gud. Men det er den samme Guds
virkelighed og det samme evangelium, vi skal tale om. Troen kræver at blive
forstået, men forstået kan den først være i sammenhæng med den verden, vi
lever i. I en verden, som er stærkt præget af miljø og klimaforandringer, har
kristentroen og teologien derfor et indre behov for at blive reformuleret. Når
man så mener, at kristentroen gør en forskel i verden, må man også indrøm-
me, at en verden med indlysende klima- og miljøproblemer er en opfordring
til teologien om at komme med nogle ord, der taler ind i situationen. Der er
intet mærkeligt i, at mange mennesker forventer, at kirken da må have noget
relevant at sige i denne situation. Disse teologiske begrundelser er en del af
svaret.

Det er vigtigt for mig, at miljøteologien ikke er nogen ny lære. Det er ikke
evangeliet, der har ændret sig, men vores muligheder for at modtage det.
Kun ved at reformulere teologien i lyset af hvad vi ved i dag, kan “vores” klas-
siske teologiske tradition fortsættes. Hverken Grundtvig, Luther eller Tho-
mas Aquinas gentog blot fortidens teologi, men reformulerede den i lyset af
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deres bedste viden. De beherskede reformuleringer, som findes i denne bog,
er ikke min fortjeneste, men skyldes den fremvoksende miljøteologi. Men
nok så vigtigt at sige er, at den nytænkning, som miljøteologien udtrykker,
er pebernødder i sammenligning med det tænkningens mod, som fortidens
store teologer lagde for dagen.

Selvfølgelig var N.F.S. Grundtvig, Martin Luther og Thomas Aquinas
ikke miljøteologer – så lidt som Jesus eller Paulus. De havde nemlig slet ikke
ord for eller indsigt i klima eller miljø. Derfor ville det også være urimeligt
at forvente, at de skulle sige præcis “det samme” som må siges i dag. Imid-
lertid rummer deres teologiske formuleringer rigdom og dybder, som inspi-
rerer og lader sig inddrage i “vores” teologi. Vores opgave er at tilegne os de-
res indsigter og drage nytte af dem i den (miljø-)situation, som vi og kloden
befinder os i i dag. Man kan for så vidt sige, at den brug jeg i denne bog gør
af de teologiske kilder (fra Bibelen over salmebogen til de nævnte teologer)
ikke er meget metodisk, men snarere heuristisk. Imidlertid er bogen ikke en
akademisk afhandling, men et forsøg på at præsentere nogle miljøteologiske
tilgange, som ligger i forlængelse af normal folkekirkelig teologi, og som kan
begrunde og som sådan være med til at iværksætte et grønt engagement i kir-
ke og kristendom.

Når man taler om begrundelser for grønt engagement, tænker man nor-
malt på klima- og miljøsituationen. Det er selvfølgelig i en vis forstand be-
grundelsen. Når evangeliet opleves som så presserende nødvendigt, er det
ikke mindst på baggrund af, at klima- og miljøsituationen er en klima- og
miljøkrise. Som nævnt rummer bogen ingen kritisk diskussion eller systema-
tisk fremstilling hverken af de klimadata, som har forfærdet hele verden, eller
af andre miljødata. Nogle gange undervejs inddrager jeg tal og forudsigelser
især fra FN’s klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (heref-
ter IPCC). Men jeg er teolog, ikke klimatolog eller miljøforsker, og har ikke
faglige kvalifikationer til at kritisere de videnskabelige resultater, som et me-
get stort flertal af verdens fagfolk er enige om. Det forekommer mig, at alt
for mange følger den journalistiske grønspættebog, der siger, at når nogen
fremsætter en påstand, er der altid en modpåstand, som er lige så interessant
og vigtig. Derfor er mange mennesker blevet narret af uanstændigt politisk
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spin til at tro, at klima- og miljøtruslerne ikke er dødelig alvor. For “de kloge
hoveder kan jo ikke blive enige”. Men langt flertallet af fagfolk er faktisk sær-
deles enige. Jeg ville gøre mig til en kolossal hykler, hvis jeg foregav at have
forstand på klima- og miljøforandringerne, og jeg ville pådrage mig et meget
stort moralsk ansvar, hvis jeg negligerede de advarsler, som fagfolkene er eni-
ge om.

En lille terminologisk bemærkning om udtrykket “klima og miljø”. Klima
og miljø er ikke samme slags begreber. Rent sprogligt betyder miljø “midter-
stedet” eller “stedet i midten”, hvilket henviser til, at man befinder sig i en
sammenhæng. Med den sammenhæng mener man normalt de fysisk-ke-
misk-biologiske omgivelser inklusive mennesker, dyr, mikroorganismer,
planter, livsformer og økosystemer i bred forstand. Klima er derimod den til-
stand, miljøet befinder sig i. Til forskel fra miljøet er klimaet ikke noget, der
måles på. Klimaet er det, der kommer til udtryk i målingen. Det er med an-
dre ord miljøet eller dele af det, der er i krise. Selv om ordet klimakrise såle-
des egentlig ikke burde findes, gør det det som bekendt alligevel, og det i en
grad så vi i dag taler mere om klimakrisen end miljøkrisen. Jeg har valgt at
bruge udtrykkene som et makkerpar, “miljø- og klimakrisen”, velvidende, at
det er miljøet, som påkalder sig etisk og teologisk hensyn. 

Der er en del oversatte citater i bogen. Bortset fra bibelcitater, som er den
autoriserede oversættelse fra 1992, er alle oversættelserne mine egne. 

Jeg vil gerne takke tre parter uden hvem bogen denne bog ikke var blevet til
noget. Det er ANIS-redaktionen og redaktør Henrik Brandt-Pedersen, som
i sin tid opfordrede mig til at skrive bogen, og som har været en konstruktiv
hjælp undervejs. Det har været en stor berigelse for mig efter 10 års almin-
deligt sognepræstearbejde at få mulighed for at skrive en hel bog. Deri ligger
også min store tak til biskop Kjeld Holm og Den Danske Præsteforening,
som besluttede, at jeg kunne få studieorlov i tre måneder til at skrive bogen.
Den største tak skal min ægtefælle centerleder på teologi, København, Ph.d.
Pernille Carstens have for mange slags hjælp og opmuntring. 

Silkeborg 27. september 2009.
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Forvalteren

Den klassiske kritik af kristendommen for at være ansvarlig for miljø-
krisen præsenteres og imødegås med det bibelsk forankrede forvalter-
skabsmotiv. Et vigtigt element er her menneskets gudbilledlighed. Bibe-
lens forståelse af skabelsen lægger op til en helt anden attitude i forhold
til naturen,end den, kristendommen er blevet kritiseret for.

Lynn White og ansvaret for miljøkrisen

Bærer kristendommen et ansvar for miljø- og klimakrisen? Er der en årsags-
sammenhæng mellem miljø og kristendom, hvorfor eller hvorfor ikke, og
hvordan er den sammenhæng? En af de uden sammenligning mest grund-
læggende tekster for udviklingen af en miljøteologi er idéhistorikeren Lynn
White jr.’s artikel “The historical Roots of Our Ecologic Crisis” fra 1967
(White 1967). Artiklen er vigtig, fordi dens problembevidste opfattelse af
forholdet mellem kristendom og miljø både er kort og klart udtrykt, og fordi
den er repræsentativ for en del kritiske indspil fra både venner og fjender af
kristendommen.

Whites artikel betragter kristendommen som en holdnings- og idébærende
faktor med historiske virkninger. At afvise det rimelige i en sådan betragt-
ning af kristendommen ville svare til at afvise, at det skule være meningsfuldt
at betragte marxismen og liberalismen som noget der har påvirket verdens
udvikling i det 20. århundrede. Selvfølgelig har kristendommen historiske
virkninger. At den imidlertid ifølge egen selvopfattelse aldrig kan reduceres
til disse virkninger, ændrer ikke på det helt berettigede i at holde kristen-
dommen fast på ansvaret for sine historiske virkninger. 
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Lynn White Jr. peger på, at den menneskelige adfærd som har fremkaldt
den økologiske krise, ikke er ret gammel. Han ser krisens forudsætning i den
“baconianske trosbekendelse”, at videnskabelig viden er lig teknologisk
magt, og daterer det, som han også kalder “ægteskabet mellem naturviden-
skab og teknologi”, til 1850. Som han skriver: “ingen anden skabning end
mennesket har formået at skide sin rede til på så kort tid,” og han mener, at
hvis det skal blive anderledes, må vi gentænke vores forudsætninger, dvs. an-
lægge et historisk dybdeperspektiv. 

Ud fra den konstatering, at der så tidligt som mellem år 800 og 1000 var
folk i Vesteuropa, som begyndte at anvende vandkraft til andet end at male
mel, og at vindkraft allerede et par århundreder senere havde opnået en ef-
fektiv udnyttelse, samt at den videnskabelige tænkning begyndte at tage fart
i slutningen af det 10. århundrede, forekommer det så White, at vi ikke kan
forstå videnskabens og teknologiens væsen og indvirkning på økologien
uden at overveje de middelalderlige antagelser, som de bygger på. 

Som det gode eksempel går White tilbage til slutningen af det 7. århund-
rede, hvor bønder i Nordvesteuropa begyndte at bruge plove, som vender
jorden. Det krævede stor trækkraft, ofte otte okser, hvilket betød, at bønder-
ne var nødt til at gå sammen om arbejdet. For ingen ejede otte okser alene.
Det var et stort effektivitetsfremskridt, men det betød også, at det, der be-
stemte pløjningen, ikke længere blot var den enkelte families behov, men
den nye teknologiske magt. White konkluderer, at på grund af den teknolo-
giske landvinding var menneskets forhold til jorden grundlæggende ændret:
før var mennesket en del af naturen. Nu var mennesket blevet en bruger eller
en udnytter af naturen. Dette afspejlede sig i de kalendere man brugte. Tid-
ligere var månederne vist som passive personificeringer. Nu blev månederne
symboliseret med mennesker, der gjorde noget ved jorden; pløje, høste, fæl-
de træer, slagte svin. 

Whites tese er så, at disse nybrud var i fuldstændig harmoni med tidens
bredere intellektuelle mønster. “Menneskers økologi [deres forhold til om-
givelserne] er dybt formet af deres antagelser omkring vores natur og bestem-
melse – dvs. religion.”



FORVALTEREN

15

Dermed lægger White op til en undersøgelse af kristendommens kultur-
virkninger. Det første, han griber til, er den bibelske skabelsesberetning,
hvor han gør gældende, at Gud planlagde alt eksplicit til menneskets fordel
og herredømme. Dette kommer eksempelvis til udtryk i det forhold, at det
er mennesket, som giver dyrene navne. På den baggrund beskriver han kri-
stendommen som den mest antropocentriske religion, verden nogen sinde
har set. Dette ser han bekræftet i det forhold, at mennesket skabes i Guds
billede, og at det dermed i høj grad har del i Guds transcendens, dvs. Guds
evne til at skille sig fra den foreliggende virkelighed. I Whites øjne står kri-
stendommen i skarp kontrast til “hedensk animisme”, fordi det er den krist-
ne guds vilje, at mennesket skal udnytte naturen til sin egen fordel, og gøre
det “i en tilstand af ligegyldighed over for naturforekomsternes følelser” (fe-
elings of natural objects). 

På den baggrund opfatter White moderne vestlig teknologi som i hvert
fald delvis en udadvendt “virkeliggørelse af det kristne dogme om menne-
skets transcendens”. Hvad naturvidenskaben angår finder han den grundlagt
i kristendommens naturlige teologi, dvs. den forestilling at naturen bærer be-
tydning fra Gud eller kommunikerer med Gud som afsender. Han gør gæl-
dende, at den vesteuropæiske naturvidenskab fra begyndelsen til og med
Newton så det som sit formål “at tænke Guds tanker efter ham”. På den
måde får han så forankret naturvidenskaben, som sammen med teknologien
for ham er de to grundlæggende faktorer bag den økologiske krise, i kristen-
dommen. Derfor “bærer kristendommen en umådelig skyldnerbyrde”
(White 1967, 1206, spalte. 2). 

I sidste afsnit af artiklen betegner White sig selv som en kristen, “a church-
man”, og understreger, at siden ondets rod i så høj grad sidder i vores kristne
religion, må lægemidlet, hvad enten vi vil det eller ej, også være af religiøs
karakter. Og selv om han har sympati for sin samtids beatniks, som søgte
mod Østens religioner, tror han ikke, at den vej har nogen gang på vestlig
jord. Det er vores kultur for dybt præget af kristendommen til. 

Derimod anbefaler han Frans af Assisi som “helgen for økologer”, Frans
som i 1967 var betydelig mindre kendt i brede kredse end i dag, hvor de fle-
ste kristne vesterlændinge, som tror, at miljøkrisen og kristendommen har
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noget med hinanden at gøre, har et indtryk af Frans. Ofte forbinder man
ham med ydmyghed og forestillingen om alle skabningers ligeværdighed. 

Godt og vel 40 år efter Lynn White jr.’s artikel, er det ikke ret svært at få
øje på adskillige punkter, hvor hans redegørelse er kritisabel. Hans læsning
af skabelsesberetningen er meget problematisk. Problematisk er også den
måde, hvor han ser en umiddelbar årsagssammenhæng fra (hvad han får ud
af) skabelsesberetningen til den adfærd og teknologibenyttelse, som menne-
sker har opvist. 

En typisk kritik siger, at ideer såsom kristne forestillinger nok kan have en
legitimerende betydning for samfundsudviklingen, men at de ikke kan være
årsag til en udvikling. Ifølge den kritik styres udviklingen af helt andre ma-
terielle, sociale og økonomiske drivkræfter og kendsgerninger. Heroverfor er
Whites synspunkt, at menneskene ikke har ændret afgørende livsretning
uden at være overbevist om, at det er en højere mening med det, dvs. religion.

I lyset af verdens tilstand i begyndelsen af det 21. århundrede, forekommer
det meget svært at benægte religionens store betydning for udviklingen i tra-
ditionelt tænkende samfund. Dertil kommer, at kristendommens religiøse
forestillinger beskriver verden som Guds gode skabning, som det er menne-
skets særlige opgave at tage sig af. Derfor er og har det været nærliggende at
bruge de kristne forestillinger som inspirationskilde til sit eget engagement i
verden. Dette mere end indikerer for mig at se, at White har fat i en afgø-
rende pointe – både hvad angår den karakteristiske vesteuropæiske teknolo-
giudvikling og naturvidenskabsmændenes selvforståelse mindst til og med
Newton (Attfield 1991, særligt side 20ff.). 

Hvad angår Whites læsning af skabelsesberetningen, minder den som an-
tydet en del om opfedningen af en kalv til slagtning. Emnet berøres senere i
denne bog, men Whites beskrivelse af, at alt ifølge Bibelens skabelsesberet-
ning er skabt for menneskets skyld, er et klart eksempel på tilbageprojekte-
ring af en moderne subjektivistisk tankegang til et bibelsk materiale, som
bygger på andre præmisser. Den forestilling at noget ikke blot “er til”, men
“er til for” er en forestilling, som er knyttet til det moderne subjekt som ver-
dens centrum. Men det er præcis denne “logik”, som White og andre med
ham projicerer ind i skabelsesberetningens beskrivelse af menneskets forhold
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til den øvrige skabning. At lade menneskets særstilling i skabelsesberetnin-
gen betyde, at de øvrige skabninger er til for menneskets skyld, er en grov
fortegning.

Whites læsning af skabelsesberetningen er ikke vandtæt, og det er hans
modstilling af kristendommen med “animistiske religioner” heller ikke. Især
fordi “animisme” er et meget problematisk begreb, som er opfundet af den
racistiske og intellektualistiske antropolog Sir Edward Burnett Tylor i sidste
halvdel af 1800-tallet. Der har næppe nogen sinde været et menneske, der
har haft en religion, som vedkommende selv opfattede som animisme, og
man skal lede meget længe efter nogen, der i dag vil betegne eksempelvis nor-
disk-germansk religion sådan. Forståelsen af ikke-kristne religioner har i dag
en langt højere nuanceringsgrad og dybde end forestillingen om “animisme”
havde, og forestillingen om, at skriftløse folks religion pr. automatik var “i
harmoni” med naturen kan heller ikke betragtes som andet end en myte. En-
hver religion har mange nuancer, og forestillingen om kristendommens ene-
stående forskellighed fra al anden religion er i dag mere end gennemhullet.

Mere interessant og konstruktivt end at finde fejl hos White er det imid-
lertid at fastholde selve hans perspektiv på forholdet mellem kristendom og
miljøkrisen. Hvis kristendommen har lod og del i problemet, har det også
lod og del i løsningen. Og det gode, der er sket siden 1960’ernes hovedløse
og religionsfornægtende teknologioptimisme er, at der har fundet en op-
blomstring sted af kristen miljøbevidsthed og genbesindelse på mangfoldig-
heden af kristendommens kilder. Der er blevet arbejdet teologisk på at klar-
gøre en kristen selv- og omverdensforståelse, som er samtidig med nutidens
miljøsituation.1 Grundet den outrerede, men teologisk legitimerede adskil-
lelse i Danmark mellem hverdagsliv og kristendom, har der indtil for nylig

1. En væsentlig del af min upublicerede Ph.d. afhandling; Miljøetik. Bidrag til den
opgave at etablere disciplinen miljøetik i en dansk sammenhæng, 1996 beskæftiger
sig med at kortlægge dels den filosofiske, dels den teologiske miljøetik, som har
set dagens lys siden 70´erne. Desuden redegjorde jeg her i begrænset omfang
for de implicitte miljøetikker hos fire klassiske teologer og filosoffer. Den sam-
me model kan findes i; Jenkins 2008.
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ikke været megen dansk deltagelse i udviklingen af miljøteologi.2 Men det er
ved at ændre sig. Lige fra “grønne kirker” over pilgrimsvandringer og hver-
dagsspiritualitet til teologisk arbejde er mange mennesker i gang med at fin-
de kristendommens positive ressourcer frem, så troen kan blive den inspira-
tionsmagt, som den kan være, til en bæredygtig livsform for Guds skabning. 

Forvalteren – den omvendte Lynn White

Med sin diagnose af de historiske rødder til vor tids økologiske krise rettede
Lynn White en anklagende pegefinger mod kristendommen. Den sad lige i
øjet, og iværksatte et ihærdigt arbejde hos en lang række teologer, som godt
forstod Whites argumentation. Resultatet hos mange af disse teologer kan
man imidlertid godt kalde en omvendt Lynn White. Eller måske er deres re-
sultater netop, hvad “the Churchman” Lynn White i sit hjerte ønskede. Re-
sultatet har i høj grad været, at kristendommen på mange måde, herunder
bibelske måder, netop kræver udstrakt respekt for hele skaberværkets blom-
string. Kristendommen lægger på mange måder op til en økologisk korrekt,
miljørigtig, skabelsesbevidst livsform og selvforståelse, hvor alle Guds skab-
ninger lever og blomstrer i harmoni med hinanden. 

En måde at tale om den miljørigtige indstilling og adfærd på, som kristen-
dommen kræver af mennesket, er at kalde mennesket Guds forvalter, dvs. at
formulere et menneskesyn i forvalterskabsperspektivet. Det lader sig gøre
med meget solid støtte i Bibelen. Som menneske på denne jord har enhver
helt elementært et forvalteropdrag at løfte. At det hidtil ikke er gået så godt,
ændrer ikke på, at “forvalterskab” er en meget meningsfuld måde at beskrive
menneskets opgave i dette liv på. 

Pointen i forvalterskabsmotivet er, at mennesket har en særlig rolle at spille
mellem Gud og den øvrige skabning. Forvalterskabsmotivet er altså udtryk
for, at mennesket har en særstilling i skaberværket. Gud har forlenet menne-

2. Dog med Ole Jensen som den markante undtagelse. Jensen 1976 og 1992,
1977, 1980, 1994. 
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sket med nogle særlige evner og pligter, som sammenfattes i begrebet forval-
terskab. Deri ligger, at mennesket skal forvalte skabningen efter Guds vilje.
Guds vilje (og andre tilsvarende udtryk for “overensstemmelse med Gud”)
bliver altså kriteriet for det forvalterskab, som er menneskets. Og Guds vilje
er – i hvert fald ifølge miljøteologerne – økologisk i ordets egentlige forstand,
hvor “øko-” kommer fra det græske ord for “hus” (Golser 2005, 17). At Guds
vilje er økologisk betyder, at hans omsorg omfatter hele “livets hus”. Som
Guds forvalter er mennesket ansvarligt for hele livets hus, hele skabningen. 

At mennesket har dette ansvar som Guds forvalter, indebærer så, at det er
henvist til at handle selvstændigt. Mennesket skal bruge sine bedste evner til
at løfte den opgave, Gud giver det. Der ligger i forvalterskabsmotivet en vi-
den om, at mennesket ikke blot har en adfærd, men udfører handlinger og
træffer valg. Forvalterskabsmotivet tilkender altså mennesket en form for fri-
hed i flugtlinje med den brede moderne frihedsopfattelse, som kaldes liberal.
Uden at slippe “Guds vilje” ligger menneskets selvstændighed og selvbestem-
melse i forgrunden af forvalterskabsmotivets menneskesyn. 

Heri ligger så også kimen til en del kritik eller skepsis, som ikke så få mil-
jøteologer har ytret i forhold til forvalterskabsmotivet, og som hører med i
billedet.3 Kritikken er, at forvalteren egentlig ikke har omsorg for hvad han
forvalter, men blot fokuserer på det afkast, som tilfalder ham. Den særstilling
som forvalterskabsmotivet forlener mennesket med, kan tolkes i retning af
at opføre sig som en profitfokuseret overordnet. 

Således går skepsissen også på, at forvalterskabsmotivet medfører en “in-
strumentalisering”, hvor den ikke-menneskelige skabning bliver instrument
for forvalterens egne formål. At forvalteren forfølger sine egne formål, hæn-
ger så sammen med, at forvalterskabsmotivet rykker den selvbestemmende
frihed i forgrunden af menneskesynet. Den instrumentalisering, tingsliggø-
relse, antropocentrisme og liberalisme, som forvalterskabsmotivet mistænkes
for, er alt sammen standardkritik mod den vestlige “culture of dominance”. 

3. Eksempelvis kalder Michael S. Northcott det for et yderst problematisk begreb
(Northcott 1996, 129). 
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At forvalterskabsmotivet kan misbruges i den retning, er ikke umuligt,
men at det nødvendigvis skal opfattes sådan, er ikke spor indlysende. Tvært-
imod kommer man ikke udenom, at motivet har en solid bibelsk forankring,
og at det i kraft af sit samspil med mange bibelske tekster er et temmelig godt
spejl for kristne mennesker, som søger bibelsk begrundelse for en miljørigtig
livsførelse. Hvad gør Guds forvalter, når han støder på en mulighed for at
tilegne sig et gode, men godt kan se, at godet er del af en historie med plads
til andre end ham selv? Og hvad når han indser, at det, der er et gode for
ham, er en livsform, der har værdi i sig selv, og at den livsform er et bidrag
til hele skabningens blomstring?

Når du på din vej får øje på en fuglerede, i et træ eller på jorden, med un-
ger eller æg, og moderen ligger på dem, må du ikke tage moderen tillige
med ungerne. Tag ungerne, men lad moderen flyve, for at det må gå dig
godt, og du må få et langt liv (Femte Mosebog 22,6-7).

At forvalterskabsmotivet også historisk har været bærer af, hvad vi må kalde
en miljørigtig eller miljøopmærksom holdning, er blevet godtgjort af den en-
gelske filosof Robin Attfield, som forsvarer positionen – bl.a. med citater.
Kirkefaderen Krysostomos (347-407) siger: “Vi bør helt klart vise dem [dy-
rene] stor venlighed og mildhed af mange grunde, men fremfor alt fordi de
har samme ophav som os selv.” Om Frans af Assisi (1182-1226) som i dag
bliver kaldt miljøhelgen sagde Bonaventura (1221-1274, teolog og filosof
samt leder af den franciskanske munkeorden): “Når han betænkte alle tings
ophav, blev han fyldt af overvældende medfølelse, og han kaldte enhver
skabning – uanset hvor simpel – med brodernavn eller søsternavn, fordi de
– så vidt han vidste – var udsprunget fra den samme oprindelige begyndelse
som han selv” (Attfield 1991, 35). Disse citater indikerer tydeligt, at den
kristne forvalterskabsattitude har været klart repræsenteret blandt kirkefæd-
rene og også hos en (outsider) middelaldermunk som Frans af Assisi. 

Hvad Attfield også finder idéhistorisk støtte for, er, at mens forvalterskabs-
motivet var levende hos kirkefædrene, synes det at have været glemt af kri-
stendommens hovedstrøm fra det syvende til det 17. århundrede. Det be-




