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FO RO RD

Da jeg i 1956 som 19-årig var kommet til København for at
studere, gik jeg en dag ind på Statens Museum for Kunsts An-
nex ude på Østerbro. Pludselig stod jeg foran et billede, der
holdt mig fast. En høj, truende fjeldvæg skød op af et dystert
hav. Et lillebitte menneskehus, knap til at øjne, klamrede sig
til fjeldsiden, som kunne det når som helst miste taget og for-
svinde ned i det sorte dyb. Det var et billede af menneskets li-
denhed i en overmægtig, majestætisk natur. Kunstneren hed
Sven Havsteen-Mikkelsen – ham kendte jeg godt fra bogen
Orm og tyr, men ikke som maler og ikke hans norrøne moti-
ver, som her fra Færøerne.

At mennesket er sådan stillet, som billedet viste, var ikke
min livsfølelse – dertil havde min opvækst i trygge kår i vel-
færdens Danmark åbenbart været for beskyttet, trods kold-
krig, atomkrigsfrygt og alskens eksistentialistisk melankoli.

Og så var det selvfølgelig også umodenhed. 
Men samtidig var det udtryk for, at noget nyt var sket. No-

get dramatisk nyt – en ny epoke var indledt i menneskehedens
forhold til naturen. Det var blevet muligt helt anderledes so-
lidt at fæste bo på en fjeldvæg, end billedet viste. Teknikkens
udvikling havde ændret menneskers liv. Masser af det, der før-
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hen truede, var borte – en tendens, der jo blot er taget til i
styrke siden. Så min tryghedsfølelse havde noget på sig. 

Naturen er og vil fortsat være overmægtig, majestætisk og
vilkårlig og mennesket dybest set totalt i dens vold – det viser
tsunamier, vulkanudbrud, jordskælv, og det viser enhvers død.
Men magtforholdet menneske-natur er ændret på ét bestemt,
men helt afgørende punkt. Over umindelige tidsstræk var
mennesket den lillebitte. Med ét vågner det op og ser sig i
stand til at røre ved fundamenterne og bringe dem af lave. 

Selveste atmosfæren er forstyrret! Fordi vi slap kulstof i ufatte-
lige mængder, bundet i jorden som olie, kul og gas, fri. Nær-
mest over night fyrede vi millioner af års fossile lagre af – med
troskyldige, uskyldsblå øjne: Hvorfor ikke? Hvad skulle der
kunne ske ved det? 

Livssfæren om kloden blev bragt ud af sin vante balance.
Dynen, som holder på jordens varme, blev for tyk. Og den
kan vi jo ikke sparke af os som den derhjemme i sengen. 

Vi har teet os – selve vor kulturform – som unge fyre, der
kører dødskørsel om kap gennem befærdede gader! Pubertært!
Sådan ser det ud.

Som den unge student måtte blive voksen og opdage livets
realiteter – således må også den moderne globale kultur. Den
står over for den gigantiske opgave at finde balancen mellem,
hvad mennesket formår, og hvad det ikke formår. Inden det er
for sent. 

Ændringen i magtforholdet er svær at overse, skulle man sy-
nes. Men indtil videre er det alt for lidt, der er sket og sker.
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Alt for megen vanetænkning går stadig i svang. Vækst er fort-
sat det store mantra, trylleformlen hos de økonomer og politi-
kere, der har indflydelse. Inerti må det være fra det dyb af år-
hundreder, hvor mennesket var den lille og intet kunne rokke
ved det store – som det nu pludselig kan. Træghed i tanken.

Men fortsat vækst – i befolkningstal, produktion og forbrug
– sker på naturens bekostning. Det efterlader hver dag kloden
en tak mindre artsmangfoldig og klimatisk stabil – og det
uigenkaldeligt. Hvis den ene vokser, bliver der mindre af den
anden.

Og det er ikke klogt, mildt sagt. Men det er også sørgeligt.
Det er en skam. Ja, det er skammeligt. Med hvilken ret ind-
skrænker vi, nogle få pubertetsovermodige generationer, den-
ne fuldkommen mirakuløse livsvrimmel, som vor fuldkom-
men mirakuløse atmosfære har ladet fremgå over millioner og
atter millioner af år – fattiggør den på et blitzkort klodehisto-
risk miniminisekund? Hvor kan vi te os så skammeligt?

I denne lille bog søger jeg at forklare, hvordan dette kunne gå
til. Bogen følger denne tankegangs idéhistorie fra Det Gamle
Testamente over sengræsk nedvurdering af sanseverdenen til
nutidens krise.

Jeg hævder, at det er nødvendigt at ændre natursyn. Det går
ikke længere an blot at betragte naturen som værende til for
os mennesker. Og det går ikke an fortsat at mene, at vi har lov
at gøre med den, hvad vi kan komme af sted med uden skade
på os selv. Den er også til i sin egen ret. Det ser vi på dens
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pragt og værdighed. Og det vil den respekteres for. Og efter at
magtforholdet har ændret sig, har vi fået råd, overskud til at
tage det i betænkning og betragtning – udover at vi er nødt til
det, også for vores egen skyld! Og ikke blot fordi alt andet er
rasende farligt. Men vi lever ikke blot af fulde maver, taget i
videste forstand. Vi lever lige så vel af indtryk fra det, der ikke
er os eller produkt af os – det fremmede, mærkelige, overra-
skende. Ellers går vi til i kosmisk kedsomhed og livslede.

Jeg tvivler meget på, at vi kan standse den skæve udvikling
alene med den begrundelse, at det er dumt af os at ødelægge
vort livsgrundlag, for ikke at sige forrykt. Appellen til vor fæl-
les egennytte synes ikke at gøre indtryk nok på os. Gjorde
den, ville vi for længst have sørget for det nødvendige. Vi må
indse, at det er skammeligt – indse, at vi er en krænkerkultur,
at det ikke er til at fatte, at vi kan nænne at gøre med natur og
klode, som vi gør. Først denne erkendelse vil kunne gøre til-
strækkeligt indtryk på os.

Vi må genlære agtelsen for skaberværket, for de “håndgribe-
lige miraklers” verden (Johannes V. Jensen). Vi må indlære en
hidtil ukendt sans for det uerstattelige, som nu med ét er truet
af vore magtmuligheder. Vi må oplære os i selvbegrænsningens
kunst.

*

Bogen trækker på tanker fra filosofien, teologien og idéhisto-
rien. Men jeg har søgt at forklare mig, så den kan læses af en-



11

hver interesseret. Jeg har desuden tilføjet en ordliste bagi med
ord og begreber, jeg har benyttet. 

Jeg takker alle, som jeg har spurgt om det ene eller andet.
Det gælder især Henrik Bach, Lars Paludan, David Bugge og
Henrik Brandt-Pedersen, der har læst hele manuskriptet og
givet værdifulde råd. Min kone, Iris Nielsen-Refs, har været
med hele vejen både med råd og med dåd. 

Jeg takker desuden Velux Fonden, der har ydet et bidrag til
udgivelsen. Det er sket i medfør af dens fundatsbestemmelse
om støtte til “aktive ældre”.

Ydby, Thy ultimo oktober 2010



163

LI T T E R A T U R

Andersen, Svend (2005): Løgstrup, København: Forlaget Anis (2. 
udg.).

Andersen, Svend (2009): “Naturen erkendt af Løgstrup og Kant. – 
Hvor stor er forskellen?” i: Slagmark, 56, s. 117-128. 

Bauman, Zygmunt (2004): Wasted Lives. Modernity and its Outcasts. 
Cambridge: Polity.

Bjørnvig, Thorkild (1959): Figur og ild. Digte, København: 
Gyldendal.

Bjørnvig, Thorkild (1947): Stjærnen bag Gavlen, København: 
Gyldendal.

Bugge, David (2009): Løgstrup og litteraturen, Løgstrup Biblioteket, 
Århus: Forlaget Klim.

Burmester, Sven (2009): En verden til forskel. Tre familier, tre 
civilisationer, København: Informations forlag.

Christiansen, Lars og Lars Sandbeck (2009): Gudløse hjerner. Et 
opgør med de nye ateister, København: Informations forlag.

Christensen, Inger (2001): Samlede digte, København: Gyldendal. 
Heri: Alfabet og Sommerfugledalen.

Descartes, René (1960 [1637]): Discours de la méthode, 
Philosophische Bibliothek Bd. 261, Hamburg: Felix Meiner 
Verlag.



164

Gregersen, Niels Henrik (1993): “Skabelse og forsyn”, i: Fragmenter 
af et spejl. Bidrag til dogmatikken, N.H. Gregersen (red.), 
København: Forlaget Anis, s. 59-130.

Gregersen, Niels Henrik (2008): “Fra skabelsesteologi til 
dybdeinkarnation. Om klimaforandringens økologi og 
teologi”, i: Ny Mission, 16, s. 14-40.

Greve, Bent (2010): Et lykkeligt land? – hvad skal der til og kan 
velfærdssamfundet bidrage? København: Nyt fra 
samfundsvidenskaberne.

Grønbech, Vilhelm (1946): Kampen for en ny sjæl, København: Det 
danske forlag.

Hansen, Knud (1944): “Undseelse”, i: Kirkeblad for Assens, maj 
1944.

Hansen, Knud (1978): Den kristne tro, København: Gyldendal.

Harnisch, Wolfgang (1999): “Der bezwingende Vorsprung des 
Guten. Zur Parabel von den bösenWinzern (Markus 12,1ff 
und Parallelen)”, i: Die Zumutung der Liebe. Gesammelte 
Aufsätze, FRLANT 187, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, s. 65-79.

Havel, Václav (1989a): Fjernforhør. Samtale med Karel Hvížd’ala, 
København: Gyldendal. (Tjekkisk original 1986).

Havel, Václav (1989b): Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem 
Gefängnis, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 
Verlag. (Tjekkisk original 1983).

Ishøy, Martin (2009): Klimaklar kristendom. Miljøteologiske 
begrundelser, København: Forlaget Anis. 

Jackson, Tim o.a. (2008): Prosperity without growth? The transition 
to a sustainable economy. Rapport afgivet af den engelske, 
regeringsnedsatte Sustainable Development Commission. 



165

Jensen, Johannes V. (1945): “Jorden og Lyset. Tale ved 
Nobelprisfesten i Stockholm 10. Decbr. 1945”, i: Politiken 
(kronik) 11.12.1945.

Jensen, Ole (1975/1977): Theologie zwischen Illusion und 
Restriktion. Analyse und Kritik der existenz-kritizistischen 
Theologie bei dem jungen Wilhelm Herrmann und bei Rudolf 
Bultmann, München: Chr. Kaiser Verlag. – Dansk udgave: 
Rønne 1977. (Samme sidetal i de to udgaver).

Jensen, Ole (1976): I vækstens vold. Økologi og religion (oversat til 
tysk, svensk, hollandsk, italiensk), København: Fremad. 

Jensen, Ole (1978): “Naturen – et umotiveret gode”, i: Udfordring 
til kristendommen – kristendommens udfordring. Kristendom 
og natursyn, Grundbog, København: Danmarks Radio, s. 
37-68.

Jensen, Ole (1998): “Tabuets forsvinden – Tabuets genkomst? 
Ubeskyttede overvejelser over tre ethoslag i den medicinske 
etik”, i: Præsteforeningens Blad, 20, s. 446-453. – Ligeledes 
trykt i: Bibliotek for Læger, 191 (1999), s. 248-261.

Jensen, Ole (2005): “Ophav og omgivelse. Løgstrup og naturen”, i: 
Løgstrups mange ansigter, D. Bugge og P. Böwadt og P. Aaboe 
Sørensen (red.), København: Forlaget Anis, s. 147-157.

Jensen, Ole (2007a): Historien om K.E. Løgstrup, København: 
Forlaget Anis.

Jensen, Ole (2007b): “Gives der stadig ikke en kristen etik?” i: 
Livtag med den etiske fordring, D. Bugge og P. Aaboe 
Sørensen (red.), Århus: Forlaget Klim, s. 155-173.

Jensen, Ole (2008): “Markedsøkonomi, økonomisk vækst og 
klimakrisen. Hvordan skabe balance mellem agtelse for 
mennesket og agtelse for naturen?” i Kritik, 190, 
København: Gyldendal, s. 87-94.



166

Jensen, Ole (2009): “Hvorfor kradser klimakrisen ikke mere, end 
den gør? – K.E. Løgstrups opgør med nominalismen og 
kantianismen”, i: Slagmark, 56, s. 103-115.

Jespersen, Jesper (2004): “Macroeconomic Stability: Sustainable 
Development and Full Employment”, i: Research Papers from 
the Department of Social Sciences, Research Paper no. 4, 
Roskilde University, Denmark.

Jespersen, Jesper (2010): “’Drømmen om en bæredygtig økonomi’”, 
i: Information (kronik) 29.4.2010.

Kemp, Peter og Lisbeth Witthøfft Nielsen (2009): 
Klimabevidsthedens barrierer, København: Tiderne Skifter.

Kundera, Milan (1978): Afskedsvalsen, København: Gyldendal. 
(Tjekkisk original 1973).

Kundera, Milan (1987): Romankunsten. Essay, København: 
Gyldendal. (Fransk originaludgave 1986).

Kærgaard, Niels, Jørgen Birk Mortensen og Peter Birch Sørensen 
(1998): “Bæredygtighed: Balance mellem generationer”, i: 
Dansk økonomi. Efterår 1998, udg. af Det økonomiske Råds 
Formandskab, s. 171-256.

Layard, Richard (2005): Happiness – Lessons from a New Science, 
London: Allan Lane.

Lundbye, Vagn (2007): “Ti spørgsmål til Vagn Lundbye”, i: 
Kirkeblad for Rudkøbing-Simmerbølle sogne, december 2007-
januar-februar 2008, s. 6.

Løgstrup, K.E. (1942): Den erkendelsesteoretiske Konflikt mellem den 
transcendentalfilosofiske Idealisme og Teologien, København: 
Samlerens Forlag.

Løgstrup, K.E. (1962): “Kristendom uden skabelsestro”, i: 
Vindrosen 1962 / 7, s. 523-535.



167

Løgstrup, K.E. (1970): “Tanken om skabelse som 
forståelseshorisont for evangeliet”, i: Lumen. Katolsk teologisk 
tidsskrift, s. 59-76.

Løgstrup, K.E. (1972): Norm og spontaneitet. Etik og politik mellem 
teknokrati og dilettantokrati, København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1976): Vidde og prægnans. Sprogfilosofiske 
betragtninger. Metafysik I, København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1978): Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske 
betragtninger. Metafysik IV, København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1982): System og symbol. Essays, København: 
Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1983): Kunst og erkendelse. Kunstfilosofiske 
betragtninger. Metafysik II, København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1984a): Ophav og omgivelse. Betragtninger over 
historie og natur. Metafysik III, København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1984b): Det uomtvistelige, Kolding: Askov 
Højskoles Forlag.

Løgstrup, K.E. (1987): Solidaritet og kærlighed og andre essays, 
København: Gyldendal.

McFague, Sallie (2010): Klimateologi. Gud, verden og den globale 
opvarmning, København: Forlaget Anis.

Meltofte, Hans (2010): Danmarks natur 2010 – om tabet af biologisk 
mangfoldighed, udgivet af Det Grønne Kontaktudvalg ved 
Hans Meltofte (red.), København: Danmarks 
Naturfredningsforening.

Nielsen, Eduard (1976): “Det gamle Testamentes natursyn”, i: 
Fønix 1976/1977, 2, s. 130-149.



168

Nielsen, Erik A. (2009): Kristendommens retorik. Den kristne 
digtnings billedformer. Billed-sprog I, København: Gyldendal.

Olesen, Jørgen E. (2009): “Klimaet ændrer sig – men hvorfor?” 
samt “Hvad vil der ske i fremtiden?”, i: Jorden brænder. 
Klimaforandringerne i videnskabsteoretisk og etisk perspektiv, 
Gjerris og Gamborg og Olesen og Wolf (red.), 
Frederiksberg: Forlaget Alfa, s. 13-30 og 31-48.

Richardson, Katherine (2010): Grøn energi – vejen mod et dansk 
energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af 
Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger 28. 
septemer 2010. Udg. af Klimakommissionen / Danish 
Commission on Climate Change Policy.

Schanz, Hans-Jørgen (1990): Forandring og balance. Refleksioner 
over metafysik og modernitet, Århus: Forlaget Modtryk.

Schanz, Hans-Jørgen (1993): Er det moderne menneske blevet 
voksent? Århus: Forlaget Modtryk.

Schanz, Hans-Jørgen (2008): Modernitet og religion, Århus: Aarhus 
Universitetsforlag.

Schmidt, Erik Ib (1995): Miljøpolitik – hvorfor og hvordan? 
Debatbog om værdierne bag miljøpolitikken, København: 
Spektrum. 

Sölle, Dorothee (1975): Die Hinreise. Zur religiösen Erfahrung. Texte 
und Überlegungen, Stuttgart: Kreuz Verlag. (Dansk udgave: 
Henrejsen, 1978).

Stoltze, Michael (1996): Danske dagsommerfugle, København: 
Gyldendal.

Sukhdev, Pavan (2010): The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A 
Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations 



169

of TEEB. Fællesstudie under Europakommissionen, UNEP 
o.a., Pavan Sukhdev o.a. (red.).

Thomsen, Søren Ulrik (2005): Kritik af den negative opbyggelighed. 
7 essays af Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen, 
København: Forlaget Vindrose.

Widmann, Peter (1993): “Gammel og ny kristologi”, i: Fragmenter 
af et spejl. Bidrag til dogmatikken, N.H. Gregersen (red.), 
København: Forlaget Anis, s. 131-200. 

Wolf, Jakob (2005): “’Jeg går ind for metafysik med fuld musik’. 
Løgstrup og sansningen”, i: Bøwadt og Bugge og Aaboe 
Sørensen (red.), Løgstrups mange ansigter, København: 
Forlaget Anis, s. 79-92.

Wolf, Jakob (2009): “Et religiøst perspektiv på 
klimaforandringerne”, i: Jorden brænder. Klimaforandringerne 
i videnskabsteoretisk og etisk perspektiv, Gjerris og Gamborg 
og Olesen og Wolf (red.), Frederiksberg: Forlaget Alfa, s. 
107-125. 




