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Enorme søppelhav. Forurensning. Genteknologi. 
Gruver. Veier. Mennesket gjør mange inngrep 
i naturen. Antropocen er en geologisk epoke 
som har fått sitt navn etter mennesket: anthro-
pos. Tanken er, i grove trekk, at menneskets 
fotavtrykk er så stort at det vil være synlig i 
jordas geologiske lag for fremtidige geologer. 

Men vent nå litt. Jeg mistenker at de fleste 
humanister, undertegnede inkludert, ikke 
engang hadde geofag på videregående og kan 
svært lite om geologi. Det er vel noe med lag og 
sedimentære bergarter; forskjellige epoker og 
tektoniske plater. Noe i den duren. Hva kan en 
gjeng humanister bidra med i debatten om et 
geologisk fagbegrep? 

Antropocen er et omstridt begrep og geol-
ogene er ikke enige om man i det hele tatt bør 
bruke det. For oss humanister er ikke det så 
farlig. Det interessante er hvilke muligheter og 
perspektiver et slikt begrep gir oss. For å ta et 
eksempel, hva kan antropocen si om forholdet 
mellom menneske og natur? Klimakrisen har 
nok gjort det smertelig åpenbart at vi har stor 
innvirkning på naturen. Men likeledes har na-
turen desto mer innvirkning på oss. Det er en 
slags vekselvirkning. Vår livsstil forurenser 
og så tvinger naturen oss til å endre vår livss-
til. Vi påvirker klima og klima påvirker oss. 
For de gamle grekerne kan nok naturen ha 

LEDER
Martin Jonassen

virket uforanderlig, vill og grunnleggende 
annerledes. De gamle bymurene markerte 
skillet. Polisen med sine grenser var en oase i 
en ellers utemmelig villmark. Gir dette skillet 
mening lenger?

Det er vanskelig å snakke om antropocen 
uten å snakke om klimakrise. For redaksjonen 
var dette en viktig del av appellen ved temaet. 
Det har derfor vært et mål for oss å inkludere 
tekster som mener noe. Vi ønsker å publisere 
idéhistorie som også kan trekke store linjer og 
si noe om vår egen samtid.

I tillegg til temastoff inneholder denne ut-
gaven av Molo to intervjuer, og ikke minst et 
innslag fra den humanistiske forskningsfront. 
Vi har mangt å by på, som vanlig.

God lesning!
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ANTROPOCEN:
EN SLAGS BEGREPSHISTORIE

Jonas Ludvigsen

Helt siden Paul Crutzen og Eugene Stormer 
foreslo «antropocen» som navn på en tenkt, ny 
geologisk epoke har det oppstått mye diskus-
jon rundt hvilken rolle menneskene egentlig 
spiller for utviklingen av jordklodens geologi 
og økologi1. Diskusjonen føyer seg inn i en lang 
debatt om hva det vil si å være menneske, hvilken 
plass vi har i verden og hvor stor plass vi bør ta. 
Idéen om menneskets rolle som makthavende 
aktør på jordkloden er langt eldre enn selve 
antropocen-begrepet, men begrepet er uansett 
verdt å merke seg fordi det bringer med seg noen 
nye perspektiver angående forholdet mellom 
natur og kultur, og menneskets stadig økende 
påvirkningskraft. 

Den tyske filosofen Theodor Adorno skrev 
i sin Minima Moralia: «Gode begreper er som 
fluepapir. Alt fester seg ved dem.»2 Slik er 
det også med antropocen. Begrepet tar opp 
i seg betydninger fra både naturvitenskap-
en og humaniora. Det skiller seg markant 
fra tidligere geologiske begreper ved å ink-
ludere selve anthrōpos, nemlig mennesket. 
Dette medfører naturligvis interesse fra 
de disipliner som anser mennesket som sitt 
forskningsobjekt – et objekt som frem til 
nylig har vært utelukket fra geologien. På 
mange måter har geologien fremstått som 
pur naturvitenskap, i den grad den omfatter 

natur i sin reneste forstand. Ingen har med 
rette kunne påstå at jordskorpens lagdeling 
er et kulturprodukt. Menneskene har kun 
vært i stand til å påvirke geologien i den 
grad at de kan bryte opp og gjøre i stykker 
en ganske marginal del av de øverste lagene. 
Når menneskelige levninger ble oppdaget 
i stratigrafien, fraskrev man dem enhver 
geologisk signifikans – og overlot dem til 
andre vitenskaper, hovedsakelig arkeologi 
og paleontologi.3 Det er kanskje ikke lenger 
holdbart å anse oss selv som så maktesløse, 
og antropocen-begrepet kan antyde at dette 
skillet ikke lenger er like tydelig. Slik får 
geologien – og jorden som helhet – plut-
selig ny interesse innenfor humanistiske 
vitenskapsfelter. Man synes å tilskrive men-
neskene en ufravikelig rolle i jordklodens 
utvikling på et nivå man tidligere har ansett 
som utilgjengelig. 

 Man kan altså påstå at begrepet frem-
står noe utradisjonelt i forhold til geologisk 
praksis. Her skiller også den nåværende 
holocen-epoken seg ut nettopp fordi den ble 
navngitt, ikke av en geolog, men en paleon-
tolog. Den franske Paul Gervais kom opp 
med begrepet i 1867. Det ble senere vedtatt 
i 1885 ved en geologisk kongress i Bologna, 
etter forslag fra Charles Lyell. Holocen er 

Det skiller seg markant fra tidligere 
geologiske begreper ved å inkludere 
selve anthrōpos, nemlig mennesket.
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uortodoks ikke bare på grunn av det tidligere 
nevnte skillet mellom geologi og paleontologi, 
men også fordi den ikke betegner noe nytt 
stratigrafisk lag i jordflaten. Den betegner 
sånn sett ikke noe spesifikt geologisk, men 
er nærmere knyttet til jordens klima, fordi 
den begynner ved slutten av forrige istid. 
Denne overgangen syntes den gang å være 
av tilstrekkelig betydning til å kunne defi-
nere en ny geologisk epoke.4 Etter holocens 
inntog i geologiens tidslinje skulle det likev-
el ta nesten 100 år før den fikk en spesifisert 
tidsfestelse. Dateringen ble vedtatt i 1980, 
og satt til 11.650 BP (before present brukes 
innen geologien med utgangspunkt i 1950).5 

Det er altså ikke fort gjort å definere en 
epokes start- og sluttpunkt. Dette kan by på 
problemer for dem som mener at antropocen 
allerede er i gang. Også dette begrepet man-
gler en stratografisk avgrensning slik man 
har anvendt tidligere. Ledende i utarbeidels-
en av menneskets tidsalders definisjoner er 
Anthropocene Working Group (AWG), som 
har vært aktive siden 2009. For å kunne defi-
neres som et selvstendig avgrenset tidsavsnitt 
stilles tre krav til antropocen. For det første 
må det finnes en såkalt «synchronous base»: 
de geologiske kriteriene man legger til grunn 
må kunne adskilles tydelig fra holocen, og må 

kunne påvises over hele jorden. For det annet 
må det finnes et stratigrafisk referansepunkt 
hvorfra man kan definere overgangen fra en 
tidsavgrensning til den neste. Til slutt må det 
gjøres en vurdering på hvilken plass antropo-
cen – dersom påvist – skal ha i det stratigrafiske 
hierarkiet. Med andre ord: er det å regne som 
et stadium, en epoke, en periode, en æra eller 
et eon?6 Disse kravene er utredet gjennom The 
International Commission on Stratigraphy, men 
også dette har gitt opphav til diskusjon. I ar-
tikkelen Onset of the Anthropocene beskriver 
de amerikanske arkeologene Bruce D. Smith 
og Melinda A. Zeder et annet sett av kriteri-
er, hvor de blant annet stiller spørsmålet: «To 
what extent should the established protocols 
and criteria employed by the International 
Commission on Stratigraphy be adhered to 
in establishing a lower boundary to the An-
thropocene?»7 Enkelte synes altså å mene at å 
definere menneskets tidsalder ut ifra geologien, 
en vitenskap hvor menneskene ikke tidligere 
har hatt noen plass, virker lite formålstjenlig. 
Et annet av spørsmålene Smith og Zeder still-
er er i hvilken grad menneskelig påvirkning 
(modification and control) på jordens miljø som 
er nødvendig for å gi antropocen holdbarhet.

Miljøspørsmålet er i stor grad utgangspunk-
tet for mange av antropocens forkjempere. Også 

antropocen: en slags begrepshistorie



VÅR  2019  \  SIDE 9

Crutzen og Stoermer legger dette til grunn. De 
forestiller seg at menneskets tidsalder start-
et med den industrielle revolusjon, omtrent 
samtidig med utviklingen av James Watts damp-
maskin og anvendelsen av fossile brensler. Med 
utgangspunkt i andre halvdel av 1700-tallet 
argumenterer de for at det er først i løpet av 
de siste to århundrene at effektene av menne-
skelig atferd har gjort seg betydelig merkbare 
på jordens økosystem. Dette henger sammen 
med en økning i befolkningstall, økt ressurs-
forbruk per person, økende urbanisering og 
økende utslipp av giftstoffer og klimagasser.8 
Men heller ikke dette er uten sine utfordrere. 
Enkelte pedologer har for eksempel påpekt at 
atmosfæriske endringer, basert på referanser 
hentet fra iskjerner, ikke er tilstrekkelig etter-
som disse mangler permanens. De forfekter 
at antropocen kan karakteriseres gjennom 
undersøkelsen av menneskeskapte jordtyp-
er. Endringer gjennom pløying, tilførselen 
av gjødsel, kunstige endringer i jordsmonn 
og jordsforseiling anbefales som en bedre in-
dikator på menneskelig påvirkning. Både på 
grunn av påstått permanens, men også fordi 
disse jordtypene kan skilles rent stratigrafisk, 
og slik sett knyttes nærmere begrepets geolo-
giske opphav.9  Enkelte mener at menneskets 
tidsalder burde dekke over hele holocen, og 

defineres av blant annet menneskenes utryd-
delse av enkelte dyrearter så vel som avskoging 
og den neolotiske revolusjon.10

For andre er slike definisjonsspørsmål 
av liten interesse. Smith og Zeder stiller seg 
for øvrig bak forslaget om at antropocen får 
sitt inntog ved domestiseringen av planter 
og dyr, men forfekter samtidig et mer prag-
matisk forhold til begrepet: 

In considering the practical or utility value of 
designating a new Anthropocene epoch, the 
emphasis, the primary focus, we think, should 
be placed on gaining a greater understanding 
of the long-term and richly complex role played 
by human societies in altering the earth’s 
biosphere.11

For dem er det altså begrepets praktiske ver-
di som står i sentrum. Det handler ikke om i 
hvilken grad menneskene påvirker jorden de 
lever på, eller når de startet med det, men om 
hvordan begrepet kan hjelpe oss å forstå årsaken 
til denne påvirkning. Hvis vi skal ha noe nytte 
av begrepet, så må det kunne lære oss noe om 
vår egen atferd og hvilke konsekvenser den har, 
slik at den kan reguleres dersom det behøves.

Når man så tar begrepets anvendelse i 
betraktning, merker man raskt at det ofte 

jonas ludvigsen

De forestiller seg at menneskets 
tidsalder startet med den 
industrielle revolusjon, omtrent 
samtidig med utviklingen av James 
Watts dampmaskin og anvendelsen 
av fossile brensler.
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anvendes i sammenheng med miljø og klima. 
Menneskenes atferd har skapt en krise som 
er i ferd med å sette artens overlevelse på 
spill. Dette blir naturligvis et tema for politisk 
diskusjon, og her ser man igjen at anthrōpos 
blir dratt frem som avgjørende. Mange ret-
ter kritikk mot at klimaendringer beskrives 
som noe menneskeheten som helhet har skyld 
i (for ikke å snakke om de som fornekter men-
neskelig påvirkning fullstendig). I antropocen 
tvangs-kollektiviseres alle mennesker under 
samme begrep. Dette til tross for at begrepets 
opphav og anvendelse finner sted nesten ute-
lukkende i den vestlige verden. Når Crutzen 
og Stoermer legger startstreken helt parallelt 
med James Watts oppfinnelse, forankres det 
hele i et eurosentrisk perspektiv og knyttes 
til en tid hvor vestlig tanke var sterkt knyttet 
til en idé om fremskritt uten ende.12

    Dette fører med seg en debatt om hvem 
som egentlig er ansvarlige for den utviklin-
gen vi står ovenfor, og det eneste man synes 
å være enig om er at utviklingen har vært, 
om ikke negativ, så i hvert fall litt i overkant. 
Kritikerne påpeker at milliarder av verdens 
mennesker, både de levende og de allerede 
døde, har hatt liten til ingen innvirkning på 
jordens klima. Dette gjelder spesielt for de 
fattigste blant oss. Det er de rikeste, mener 

de, som har ansvar for forurensning og over-
konsum av naturresurser. Det er heller ikke å 
stikke under en stol at størsteparten av disse 
rikeste er menn. Også innad i AWG er dette 
et problem, hvor de i 2014 hadde én kvinnel-
ig representant blant totalt 30. Alt dette har 
i tur gitt opphav til nye begreper som «euro-
cene», «capitalocene» og «manthropocene».13

Etter hvert som begreper blir tatt i bruk 
begynner de tilsynelatende å leve sine egne 
liv, og antropocen har, tross sin unge alder, 
levd et rikt og nyansert liv allerede. Uansett 
hva man legger i det, eller hva man måtte mene 
om hvem som har skylden eller ansvaret for de 
problemstillingene menneskeheten nå står ov-
enfor, er antropocen et nyttig utgangspunkt for 
videre undersøkelse. Om vi skal definere vår 
egen tid som selve menneskets tidsalder, bør vi 
nok tenke på hva vi ønsker at en slik tidsalder 
skal være. Skal det være tidsalderen for en koll-
ektiv menneskehet som jobber sammen for å 
skape en bedre verden for fremtidige generas-
joner, eller vil vår tidsalder bli husket som en 
periode preget av økologisk forsømmelse og 
klima-ignoranse? Det er foreløpig for tidlig å si 
hvilket utfall vår atferd vil ha, men tilskrivels-
en av menneskets påvirkende evner står som 
et høylytt ecce homo for de som er interesserte 
i å forstå hvilke krefter som driver planetens 

antropocen: en slags begrepshistorie

Etter hvert som begreper blir tatt i 
bruk begynner de tilsynelatende å 
leve sine egne liv, og antropocen har, 
tross sin unge alder, levd et rikt og 
nyansert liv allerede.



VÅR  2019  \  SIDE 11
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UBEHAGET
I NATUREN
Forholdet mellom natur og kultur i menneskets tidsalder

Taran Palmstrøm Fenn

Naturen er i endring. I vår tid er det hevet over 
enhver tvil at disse endringene er menneske-
skapte. Antropocen tilsier at det er mennesket, 
vår måte å leve på, for ikke å si vår kultur, som 
forandrer naturen. Dette skjer i så stor skala 
at man kan spore avtrykket av menneskelig 
aktivitet på jordoverflaten. Og det er ikke bare 
jordoverflaten mennesket påvirker, men hele 
naturen. Byene våre er forurenset, havene er 
fulle av plast, temperaturen stiger, været blir 
mer ekstremt og dyremangfoldet på kloden 
blir mindre år for år. Er det slik at menneskets 
kultur sakte men sikkert glir inn i naturen? 
Bruno Latour er fransk vitenskapssosiolog og 
antropolog. Han undersøker forholdet mellom 
kultur og natur i boken Vi har aldrig været mod-
erne (1997). I vårt høyteknologiske, moderne 
samfunn, hevder Latour at grensene for hva 
som er naturlig og hva som er menneskeskapt 
har brutt sammen. I essaysamlingen Om naturen 
(2000) skriver den norske forfatteren Thure 
Erik Lund om naturforståelsen i moderne tid. 
Også her viskes grensene for hva som er natur 
og hva som er kultur ut. Lund utforsker særlig 
forholdet mellom teknologi og organisk liv, 
mellom det naturlige og det artifisielle. Hvordan 
forstå forholdet mellom begrepene kultur og 
natur i menneskets tidsalder?

opphevelsen av skillet mellom kultur 
og natur

I moderne tid har det vært vanlig å betrakte 
kultur og natur som to adskilte kategorier. Na-
turen forstås som noe gitt og stabilt i motsetning 
til kulturen som er menneskeskapt og dermed 
foranderlig. Denne adskillelsen mellom natur og 
kultur, er grunnpilaren i moderniteten, hevder 
Bruno Latour. Siden opplysningstiden har man 
i vestens tanketradisjon skilt mellom kultur og 
natur, det menneskeskapte og det ikke-menne-
skeskapte. Denne adskillelsen betegner Latour 
som den moderne forfatning. Mennesket som 
erkjennende subjekt, adskilt fra den objektive 
verden, kan fra et slikt utenifra perspektiv 
beskrive og forstå naturen. Naturen er å be-
trakte som noe utenfor mennesket selv, en livløs 
ansamling atomer som fungerer etter bestemte 
lover. Naturens egenskaper kan mennesket 
bruke til å frembringe alt det det måtte ønske. 
Oppdelingen av verden i natur og kultur har 
ifølge Latour fungert uhyre effektivt. Den har 
muliggjort fremvekten av moderne teknologi 
og vitenskap.

Latours hovedtese er at den moderne forfat-
ning er offer for sin egen suksess. De siste tre 
århundrene har vi utviklet kunnskap og te-
knologi i en rasende fart, og det er nettopp denne 
utviklingen som i dag fører til at forfatningens 

Naturen er å betrakte som noe 
utenfor mennesket selv, en livløs 
ansamling atomer som fungerer 
etter besteme lover.
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grunnmur er i ferd med å sprekke opp. I det øye-
blikket man oppdaget at menneskets utslipp av 
KFK-gasser var i ferd med å bryte ned ozonlaget 
i stratosfæren, var man også på vei til å bryte 
ned forestillingen om skillet mellom kultur 
og natur. Selve betegnelsen menneskeskapte 
klimaendringer rokker ved den moderne for-
fatnings forestilling om natur og kultur som to 
adskilte størrelser. Slik hevder Latour at den 
moderne forfatning avslører sitt eget para-
doks. Hvis menneskets kultur, forstått som 
vår teknologi, påvirker og endrer naturen, kan 
man ikke skille skarpt mellom kultur og natur. 
Latour spør retorisk: «Men hvor skal vi klassi-
ficere historien om ozonlaget eller den om den 
globale opvarmning og afskoving? Hvor skal 
vi anbringe disse hybrider? Er de menneske-
lige? Menneskelige fordi de er vores værk. Er 
de naturlige? Naturlige fordi de ikke er vores 
værk.» Begge deler, lyder konklusjonen. De 
kan ikke plasseres i bås som enten naturlig 
eller menneskelig, enten natur eller kultur. I 
vårt moderne, høyteknologiske samfunn, har 
skillet mellom det som er naturlig og det som er 
menneskeskapt brutt sammen. Natur og kul-
tur kan ikke adskilles, men virker sammen i 
hybride nettverk.  Naturen er ikke noe der ute, 
den er en del av oss og samfunnene vi lever i, 
samtidig som moderne vitenskap og teknologi 

inngår i et intrikat samspill med naturen. La-
tour hevder på bakgrunn av dette at det ikke 
finnes noe som kan kalles kultur eller natur, i 
stedet må vi snakke om natur-kulturer. Bare slik 
kan vi forstå det tette samspillet mellom natur 
og kultur både historisk og i vår egen samtid. 

naturens nye form 
I essaysamlingen Om naturen opererer Thure 
Erik Lund med en todelt naturforståelse, der han 
skiller mellom klassisk natur og syntetisk natur. 
Den klassiske naturen betegner fjorder, fjell, 
vann, skog, ganske enkelt det de fleste tenker på 
når de hører ordet natur. Den syntetiske naturen 
derimot, betegner den hybridiserte moderne 
høyteknologiske virkeligheten. Lund hevder at 
disse to formene for natur ligner hverandre på 
strukturelt nivå: «Våre teknologier, som vi hele 
tiden har vært svært påpasselige med å definere 
som selve motsatsen til det organiske levende 
liv, kan både makro- og mikrobiologisk vise 
seg å være strukturert på samme måte som alt 
annet liv på jorden.» Den syntetiske naturen er 
en ny, moderne naturform. Alt det vi tenker på 
som vår sivilisasjons teknologiske oppfinnelser, 
blir gjort levende og organisk gjennom Lunds 
penn. Naturens nye form er teknologisk og 
syntetisk. I essayet «I bilens verden» utrykker 
Lund denne sammensmeltingen slik: «Å kjøre 

ubehaget i naturen



VÅR  2019  \  SIDE 15

bil er en helt ny måte for naturen å uttrykke seg 
på.» Bilene blir en slags levende organisme, en 
forlengelse av mennesket. «Nå lever enhver bilist 
tett sammenvevd i en stor flercellet differensiert 
moderorganisme, som får veier og bygninger 
til å fungere i et dynamisk samliv. Og menne-
skene vil dermed eksistere i en eneste gigantisk 
bilorganisme [...].» Slik maler Lund et bilde av 
teknologien som organisk, det menneskeskapte 
har begynt å leve og ånde som natur. 
 

den levende byen 
Byen er det mest synlige inngrepet mennesket har 
gjort i den klassiske naturen. Over halvparten 
av jordas befolkning bor i byene, de vokser raskt 
og dekker stadig nye landområdet med asfalt 
og skyskrapere. Lund definerer storbyene i 
vår moderne sivilisasjon som selve kjernen i 
sammensmeltingen mellom kultur og natur: 

En storby kan defineres som den til enhver tid 
størst tenkelig ansamling gjenstander, element-
er, dyre- og plantearter og forbindelseslinjer 
mellom disse. En storby kan bare i kraft av at 
den består av mange komponenters organise-
ring, eller mangel på organisering, genereres 
til alt fra livaktige forestillinger til en levende 
organisme.

I storbyen finnes det forbindelseslinjer mel-
lom gjenstander, altså det menneskeskapte, og 
dyr- og plantearter, det ikke-menneskeskapte. 
Forbindelseslinjene hos Lund ligner Latours 
hybride nettverk. Naturen er en intrikat del 
av våre moderne samfunn. Selv byens minste 
bestanddeler har forbindelser til den klassiske 
naturen. Alle byens byggesteiner, som stål, jern 
og asfalt er bearbeidete naturressurser. Noe 
ikke-menneskeskapt er tatt ut av sin «naturlige» 
sammenheng og skapt om av mennesket. Hvordan 
skal man betrakte av bikubene på toppen av 
hustak i New York, som mennesket har satt der 
for å redde den utrydningstruede arten. Er dette 
et naturfenomen eller et kulturfenomen? Det 
må da sies å være begge deler. Eller hva med 
løvetannen som har funnet veien opp i dagslys 
gjennom en sprekk i asfalten langs en motorvei? 

Hybridene mellom det menneskeskapte og 
det ikke-menneskeskapte gjør byen til en or-
ganisk, levende struktur. For å vise hvordan 
byen er en levende organisme bruker Lund 
søppel som eksempel. Mennesket bruker na-
turens avfall til å skape energi som kan gi liv 
til den syntetiske naturen: «[R]estene av olje- 
og gassforekomster, som igjen er forgangent 
dødt «liv», støter sammen med industriell 
kultur og skaper vår tids moderne liv[..]». Slik 
bindes den klassiske og den syntetiske naturen 

taran palmstrøm fenn
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sammen. Den klassiske naturen gir biler, og byg-
ninger, ja, alle våre teknologiske oppfinnelser 
liv. Byene produserer også en enorm mengde 
søppel. Dette gjør byene en organisk og lev-
ende struktur: «[S]lik de første flercellede dyr 
fikk utviklet sin bein- og bruskbygning gjen-
nom særegne avfallsprodukter i cellene, ved 
forkalkninger, kan man naturligvis se byenes 
utvikling som organisme gjennom den raske 
og ekstreme søppelveksten.» Byen er en syn-
tetisk naturform, som samhandler med den 
klassiske naturen. Søppelopphopningen gir 
et helt nytt miljø til de gamle livsformene fra 
den klassiske naturen, her lever de og natural-
iserer byen. Bare tenk på duer og rotter som 
livnærer seg av vårt avfall. For ikke å snakke 
om alle mikroorganismene som beveger seg i 
matsøppelet vårt, og som til og med kan bli til 
ny energi som driver bilene og bussene våre 
fremover. Slik blir de to formene for natur ul-
øselig knyttet til hverandre hos Lund. 

Selv om Lund skiller mellom klassisk natur 
og syntetisk natur, visker han ut skillet mellom 
de to naturformene ved å insistere på at den 
syntetiske naturen er strukturert på samme 
måte som den klassiske naturen. Her kan man 
trekke paralleller til Latour. Den syntetiske na-
turen kan sies å være en natur-kultur. Den er 
organisk i live ved at det hele tiden foregår hy-
bridisering mellom det menneskeskapte og det 
ikke-menneskeskapte, mellom kultur og natur. 
Den syntetiske naturen er ferd med å gripe inn 
i den klassiske naturens struktur: «[E]nhver 
organisme i naturen bidrar også til å forvan-
dle naturlovene, og jo sterkere fremtoning 
naturfenomenene har, jo mer grunnleggende 
griper de inn i naturens egen struktur.». I vår 
tid er det vanskelig å få øye på den klassiske na-
turen. Den syntetiske naturen derimot, omgir 
oss og utvikler seg i en rasende fart.  «Stadig 
mindre av både natur og menneskelige anlig-
gender vil forbli urørt av de energiprosesser 
som i dag befinner seg i en for mennesket ukon-
trollert vekst.» På denne måten befinner Lund 

og Latour seg i samme landskap, et landskap 
der menneskets påvirkning på naturen ik-
ke kan skilles fra naturen selv. Et landskap 
formet av atombombeavtrykk og mikroplast, 
der CO2-gasser svever rundt i atmosfæren og 
sakte men sikkert bidrar til at havnivået stiger 
og skogene våre brenner opp.

å nærme seg helheten 
Hvordan skal man så nærme seg forholdet 
mellom natur og kultur i antropocen? Vi er 
omgitt av sammensmeltinger mellom kultur og 
natur, mellom menneskeskapte og ikke-menne-
skeskapte. Hybridene finnes i alt fra husene vi 
bor i, klærne vi har på oss, til maten vi spiser 
og lufta vi puster inn. Latour kaller dette hybri-
denes mangfoldiggjørelse. Hos Lund betegnes 
utviklingen som en syntetisering av naturen. 
De to formene for natur griper inn i hverandre, 
den syntetiske naturen påvirker den klassiske 
naturens struktur, og skillene viskes ut. Felles 
for dem begge er at de undersøker krysning-
spunktene mellom menneskets verk og naturen. 
Vi må betrakte natur og kultur som del av de 
samme hybride nettverkene. Bare slik kan vi 
forstå den tiden vi lever i, og ha mulighet til å 
løse de utfordringene vi står overfor. Klimaen-
dringer er et komplekst problem sammensatt av 
natur, politikk, økonomi og sosiale faktorer. For 
å forstå verden av i dag må alle disse faktorene 
betraktes under ett. Man må følge nettverkene 
og de hybride konstruksjonene. 

Antropocen betegner ikke i denne sammen-
hengen at menneskets har herredømme over 
naturen. Klimaendringer er ikke en menne-
skeskapt utvikling, men et samspill mellom 
menneskets kulturelle og teknologiske frem-
bringelser og naturen. Fra et slikt perspektiv blir 
det mulig å få øye på at politiske og økonomiske 

ubehaget i naturen
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avgjørelser påvirker og endrer naturen. Samti-
dig som man er klar over at endringer i naturen 
påvirker de politiske avgjørelsene. 

Det nye ved den tiden vi lever i er ikke at det 
eksistere et samspill mellom natur og kultur, 
allerede for 8000 år siden utviklet mennesket 
jordbruk som endret plantenes økosystem og 
skapte kulturlandskap. Det nye ved menneskets 
tidsalder er at vi en gang for alle har blitt klar 
over dette samspillet. Lund og Latour tilbyr 
oss et perspektiv som gjør at de hybride struk-
turen og prosessene som utgjør vår verden blir 
synlige for oss. 
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HAN DØYDDE FOR 
VÅRE SYNDAR
Eit intervju med Gro Ween om geirfuglen og grunnlagshistorier

Idunn Victoria Skjæveland og Kristina Kassab Liland

I antologien Kollaps: På randen av fremtid-
en skriv fleire norske forskarar om korleis 
førestillingar om kollaps kan forståast utifrå 
deira faglege ståstad. Blant artiklane finn me 
sosialantropologane Gro Ween og Arnar Árna-
son sin Å drepe den siste geirfugl: Om artsdød 
og nye begynnelser. Her tek Ween og Árnason 
utgangspunkt i geirfuglen sin endelege død for 
å illustrera korleis artsdød påverkar mennesket 
si grunnleggande oppleving av verda og rolla 
vår i ho. Mennesket har til alle tider laga seg 
forteljingar eller grunnlagshistorier om liv og 
død, nye byrjingar og kollaps, ved hjelp av alt frå 
Gud(er) og dommedagar til økonomiske teoriar 
og psykoanalyse; såleis insisterer mennesket 
melankolsk på at det finst ein meining med 
kollaps. Og kva med artsdød? Kva kan ein slik 
kollaps fortelje oss om mennesket og meining 
i den antropocene tidsalderen?

Med den klossete store kroppen og dei korte 
vengene, pingvinen sin litt meir vågale store-
bror, var geirfuglen eit lett bytte for svoltne 
sjømenn. Då det vert kjent ein gong på 1800-ta-
let at koloniane var i ferd med å forsvinne for 
godt, fengde fuglen folket enno meir; folk som 
var interessert i å tena gode pengar på å lansera 
geirfuglen som eit museumstrofé verda rundt. 

Men geirfuglen lev framleis vidare i dag i 
ulike former og forteljingar som me skal sjå, 

og i desse forteljingane som generer meining 
frå kollaps vert mennesket frelsa frå syndar 
som høyrer fortida til.

Me møter Ween ein grå februarmorgon 
over ein kopp kafékaffi på Uranienborg. Ute 
hastar vinterkledde Osloborgarar forbi i kald 
slaps, medan me slurpar varm kaffi og lurer på 
kvar me skal byrja. Me brenn inne med fleire 
spørsmål enn me kan rekka over og klokka tik-
kar, så me styp rett ut i det svære og samansette 
omgrepet me har grunna på dei siste vekene; 
nemleg antropocen. 



han døydde for våre syndar

Korleis arbeider du med antropocen som sosialantropolog?

Nokon vil seia at antropocen byrjar etter andre 
verdskrig. Då tenkjar ein på bombinga av Hi-
roshima og Nagasaki som den store endringa, 
men ein kan jo òg meine at det ikkje er sikkert 
ein skal trekkja fram den store, spektakulære 
hendinga når ein leiter etter kva som uansett 
vert sementert i stein. Nokon peiker heller på 
utvinninga av kull som startpunktet for den 
antropocene perioden, for spor etter kullutvin-
ning skaper varige endringar i jordsmonnet. 
Å brenne kull byrja me med for fleire tusen 
år sidan, så då strekk den antropocene æra 
seg med eitt over eit mykje lenger tidsspenn. 
Slike meiningsskilnader er særs interessante; 
kva for nokre hendingar tenkjer ein på som 
verdsendrande og kva er det som faktisk etterlét 
seg materielle spor? 

Fokuset på geologi er på mange måtar eit 
produkt av at me i dag er opptatt av studiar 
av materialitet. Idéen om antropocen, om at 

desse store abstrakte idéane er nedfelt i ein 
form for materialitet, som til dømes i stein, er 
sexy. Det er òg ein stad kor naturvitskapen 
plutseleg snakkar med samfunnsfaga og hu-
maniora, noko som òg er særs sexy i dag. Men 
innan antropologifaget er slett ikkje fokuset 
på materialitet noko nytt; frå tidleg av var det 
jo eit museumsfag. Me er opptatt av å sjå på 
korleis gjenstandar og meiningane deira en-
drar seg over tid. 

Geirfuglen blir ein slik gjenstand, ein antro-
pologisk dings, som ein kan bruke til å snakke 
om svære tema, og blir då like poetisk som 
antropocen er poetisk. Han er ein dings som 
ein finn på museum overalt i verda og fortel 
om ulike tider i museumshistoria. Ofte blei 
han berre framstilt i raritetskabinett som ein 
ubetydeleg og tilfeldig gjenstand utan kul-
turhistorisk verdi, men likevel har geirfuglen 
i dag vorte så full av meining. 
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idunn victoria skjæveland og kristina kassab liland

I artikkelen din skriv du om geirfuglen som eit døme på ei grunnlagshistorie. Me har 
vore borti slike omgrep når me har hatt om narratologi i ymse litteraturvitskaplege 
emne, men korleis nyttar du desse reiskapane i arbeidet ditt?

Eg er veldig inspirert av miljøhistorikaren 
William Cronan sin bok Changes in the Land: 
Indians, Colonists and the Ecology of New Eng-
land frå 1983 som handlar om koloniseringa av 
Amerika på midten av 1800-talet. Han beskriv 
dei vitskaplege metodane ein nytta på den tida, 
då ein plukka med seg tilfeldige eksemplar av 
lokal flora og fauna for å kartleggja dei, for eu-
ropearane, nye artane. Artane gjekk snøgt frå 
å vera sensasjonelle funn til å verta ressursar 
ein ynskja å nytta til eiga vinning. Cronan har 
eit omgrep han nyttar i boka som heiter «the 
stories we live by». På ulike tidspunkt er nokre 
historier generative, det vil seie at dei skapar 
handling. Eit eksempel er jo nettopp forteljingar 
om antropocen og utrydding; ringverknadene 
deira påverkar både politikk og korleis me op-
pfattar verda. Eg tykkjer at det er interessant å 
observera slike historier og korleis dei flyttar 
på seg, kva for nokre handlingar dei skaper og 
ikkje minst kva for nokre handlingar dei kan 
legitimera. Grunnlagshistorier, «the stories we 
live by», kan gjere utruleg mykje.

Noko som pregar oss i dag er den galne 
teknologioptimismen. Me tenkjer at me kan 
redda verda ved å lage ny teknologi, heller 
enn å gjere noko med forbruksmønsteret vårt. 
Ein absurd konsekvens av dette møtte eg på 

eit laboratorium i København. For fleire år 
sidan var det ein liten organisasjon i Statane 
som ynskja å gjenoppliva geirfuglen, men dei 
hadde korkje pengar eller konkrete planar 
om korleis dei skulle få det til. Fleire tiår sein-
are såg eg draumen deira utfalda seg på det 
københavnske laboratoriet. Den amerikan-
ske organisasjonen hadde sådd eit bittelite frø 
om kva som kunne verta mogleg i framtida, og 
saken deira hadde vorte ein verdssensasjon og 
fått konkrete følgjer i eit laboratorium på an-
dre sida av jorda. Det er fascinerande korleis 
historia deira spreidde seg rundt i heile verda, 
og ikkje minst kva denne tanken gjer og alle 
dilemma han skaper. Viss ein undersøkjer kor 
mykje pengar som blir lagt ned i arbeidet med 
denne idéen, ser på denne typen eksperiment 
og kva for nokre praktiske vanskar dei fører 
med seg, må ein spørje seg sjølv; og for kva? 
Det vil jo vera nesten umogleg å få nok genet-
isk materiale til både å ha eit heilt genom, og 
ein vil berre kunne skape ein veldig avgrensa 
populasjon med bottleneck-problemer. Dei vil 
jo berre døy ut om att av seg sjølv! Trass i van-
skane har idéen spreidd seg og fått konkrete 
følgjer. Eg tenkjer at det heng saman med at me 
har eit så stort behov for å tru på det.
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Ein tenkjer seg at antropocen er noko som gjeld alt liv og det blir dimed eit omgrep 
som famnar alle menneske på jorda. I artikkelen skriv de at “lengselen etter er en 
ny mening i død og utslettelse kan virke både postkolonialiserende og samtidig 
rekolonialiserende.” Kan du fortelja om kva de legg i dette?

Eg trur at det å gjera antropocen til noko fellesmen-
neskeleg òg kan vera ein form for appropriasjon. 
Noko som skjer veldig ofte i forhold til desse store 
diskusjonane, som artsdød, er at FN tek på seg 
ansvaret for vår felles framtid og bestemmer at det 
er dei som veit best korleis ein skal laga retning-
slinjer som skal redda planeten, og dette skal dei 
gjere ved hjelp av ein vitskapleg framgangsmåte. 
Berre gjennom det at FN seier at dei skal gjera slikt 
arbeid på vegne av vår felles menneskelegheit, vert 
det ein form for kolonisering. Dei instituerer eit 
kunnskapshierarki kor vitskapen er øvst. Kanskje 
nikkar ein til urfolka sin kunnskap, men då som eit 
punkt langt nede på lista over relevante kunnskap-
spraksisar. Ein kan òg gjennomføra ulike former 
for overgrep mot urfolk, om ein har bestemt seg 
for at artsdød er øvst på agendaen; er kvalfangst 
blant inuittar noko dei kan få lov til å halda fram 
med, eller skal dei verta nøydde til å ofra det tradis-
jonelle levesettet deira slik at kvalen kan overleva? 
Never mind at dei fleste kvalane faktisk er daude på 
grunn av auka skipstrafikk, plastikk i havet og ein 
akkumulert effekt av kommersiell kvalfangst for 
150 år sidan. Me lagar ein situasjonsforståing og 
ein løysing på vegne av alle, og det er eit overgrep.

han døydde for våre syndar
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Du skriv om deg sjølv at du arbeider med ei postkoloniell tilnærming; kva legg du i det?

Det postkolonielle handlar om at me oppfattar oss 
sjølve som standarden, og vår tenkemåte er dimed 
den suverene, rasjonelle og overordna i møte med 
«de andre». Me vert dei som definerer, klassifiserer 
og ordnar heile verda, og det er jo noko ein har 
legitimert lenge gjennom ulike teoriar, som so-
sialdarwinismen. Eg arbeider ved Kulturhistorisk 
museum, og eit museum er jo eigentleg eit absurd 
kolonialt virke, spesielt ei etnografisk samling. Eg 
har arbeidd mykje med urfolk, og dei er ofte på 
museum som eit døme på kor rare og ulike liv ein 
kan leve med primitive damer og menn på jakt. På 
museet vårt i dag har me Roald Amundsen, den 
store, kvite, tøffe mannen som gjekk ut i villmarka 
og møtte på desse rare folka. Me får vite mykje om 
kva tankar han hadde om dei lokale, men me veit 
lite om kva dei lokale var opptekne av. Verda deira 
på utstilling blir ein mengde tilfeldig samanraska 
ting som for det meste handlar om korleis “me” 
tenkjer om “dei”. Det er vanskeleg å frigjera seg frå 
slike internaliserte tenkjemåtar og den rasismen 
og naturlege definisjonsmakta dei inneheld, men 
eg prøver å bryta med desse mønstra gjennom å 
opna for fleire kunnskapstradisjonar på museet. I 
arbeidet mitt med å laga utstillingar jobbar eg med 
forskarar frå andre fagtradisjonar, til dømes då eg 
laga ein utstilling om Arktis og arbeidde med fleire 
samiske forskarar. Det opna for nye perspektiv på 
museet om kva Arktis er. 

idunn victoria skjæveland og kristina kassab liland



SIDE 24  \  MOLO #9 — Idéhistorisk studenttidsskrift

Korleis har klimaendringane påverka grunnlagsforteljingane 
blant urfolksgruppar du har arbeida med?

Gjennom fleire hundre år har yupik-folket lært 
seg å lesa isen; dei forstår kor han er trygg, 
og korleis dei skal bevega seg for å koma seg 
heilskinna til og frå jakt. Kunnskap går i arv 
i generasjonar, men ein slik utruleg nyansert 
og detaljerik forståing av is blir utfordra når 
klimaet endrar seg. Om nye isforhold ikkje stem-
mer overeins med dei finpussa kunnskapane til 
jegarane, kan livet deira stå i fare. 

Angåande aborginarane er det no 50 grader 
regelmessig i Australia om sumaren. Det vert 
skrive store rapportar om all fisken som døyr 
i elvene, grunnvatnet som tørkar ut, artar som 
forsvinn, sjørev som bleiknar. Det er klart at 
slike dramatiske klimaendringar påverkar li-
va til begge desse urfolksgruppene, og at dei 
endrar livsvilkåra deira.

Det er likevel viktig å hugsa på at urfolk ik-
kje lenger vert definert ut frå eit tradisjonelt 
levesett. Dei skal òg kunne gå over til ein mod-
erne livsstil, men fleire ynskjer ikkje dette. Dei 
ynskjer å leva som før fordi det er viktig i for-
hold til identitet, sjølvforståing og verdsbiletet 
deira. Det er sjølvsagt eit kjempestort problem 
når dei som ynskjer det ikkje lenger kan leve 

som tidlegare grunna klimaendringar eller 
inngrep utanfrå. Til dømes vil Greenpeace at 
inuittar skal slutta med å fanga isbjørn, sel og 
kval. Dei blir sett på som barbarar som bidreg 
til artsdød. For inuittane er det berrsynleg at 
det er krefter utanfrå som kommersiell rovfiske 
som truar desse artane, ikkje levesettet deira.

Praten går i eitt, og då ho over tida må hasta 
vidare til neste møte sit me igjen med tomme 
kaffikoppar og breiddfulle hovud.

Om du vil lære endå meir om kva menneske har 
tenkt kring artsdød gjennom tidane og korleis ein 
ser for seg dyrelivet i framtida, kan du høyre ein 
samtale mellom Gro Ween og biologiprofessor 
Dag O. Hessen i Ekko sin sending frå 2. oktober. 
Kva skjer når isbjørnar beveg seg frå isen til 
fastlandet, møter canadiske grizzlybjørnar 
og hybridbjørnungar verda aldri før har sett 
stavrar seg gjennom skogen? Er slike utviklin-
gar i artsmangfaldet katastrofale, eller er dei 
berre den førebels siste etappen i endringane 
som har drive arter framover sidan tidenes 
morgon? Du finn sendinga på NRK!

Gro Ween har arbeidd med ulike urfolksgrupper i Australia, i 
sørsamiske og nordsamiske område kring i Skandinavia, og yupiske 
delar av Alaska og i Nunavut, Canada. I arbeidet hennar har ho 
skrive tallause tekster og forskingsartiklar kring landrettigheter og 
natur- og kulturforvalting, men også om identitet, forteljingar og 
historie. Og me lurar på...

han døydde for våre syndar idunn victoria skjæveland og kristina kassab liland
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HAR DU LYST TIL Å SKRIVE FOR MOLO?

VIL DU BLI MED I MOLO-REDAKSJONEN?

VI ER OGSÅ PÅ NETT

Vi ønsker essay, artikler, bokanmeldelser, reisebrev og masterpresentas-
joner med en idéhistorisk tilnærming. Vi er også åpne for skjønnlitterære 
bidrag knyttet til det aktuelle nummerets tema. Send et utkast eller en idé 
til redaksjon@molotidsskrift.no. Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding 
og videre hjelp til å utarbeide teksten.

Redaksjonens medlemmer er utgangspunktet studenter ved idéhistorie 
på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i 
medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse. Har 
du lyst å bli med i redaksjonen og forme Molo videre? Send en mail med 
kort søknad om erfaring og hva du kan bidra med i redaksjonen til
redaksjon@molotidsskrift.no.

På nettsiden www.molotidsskrift.no legger vi jevnlig ut tekster som vi ikke 
trykker i bladet, kanskje fordi det blir for sterk kost for de som ikke kan ta 
av seg speiderbuksa og ta seg en dram. For tidligere patruljeførere og 
andre falne streitinger anbefaler vi spalten «Trist som faen».
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JORDEN SOM 
GAVE
Perspektiver på miljø i østlig ortodoks tradisjon

David Wikstøl

I første Mosebok kapittel 2 kan vi lese at Gud 
tok mennesket «og satte det i Edens hage til å 
dyrke og passe den.1 Ideen om menneskehetens 
forvalteransvar for jorden er med andre ord 
sentral i den jødisk-kristne tradisjonens eldste 
opphavsmyte. Fokuset på teologi om miljø og 
naturvern har økt i møte med miljøutfordringer 
og den voksende trusselen fra global oppvarming. 
Allikevel er det store forskjeller mellom ulike 
kristne miljøer i vesten i synet på viktigheten 
av miljøspørsmål. Om det er noen vits i å ta vare 
på jordkloden kommer nemlig an på hva man 
tror kommer til å skje med den når dommedag 
kommer. Dersom jeg tror at etterlivet kun er 
en åndelig tilværelse, eller at Gud kaster den 
gamle kloden på skraphaugen for så å lage en 
helt ny, så er det ikke så farlig om vi gjør uop-
prettelig skade. Det viktige er jo å få med sjeler 
til himmelen! Slik kan tankerekken fort gå i flere 
lavkirkelige eller folkelige kristne miljøer. Den 
anglikanske teologen N. T. Wright2 i likhet med 
store deler av fagteologien hevder derimot, at 
det er dette universet og denne kloden som skal 
fornyes og gjenopprettes av Gud, og at det derfor 
er her vi skal leve videre i all evighet, blir plut-
selig miljøengasjement og bærekraftig bruk av 
ressurser sentralt for det kristne budskapet.3

I vestlig kultur har forestillingen om jor-
dens gjenopprettelse tapt terreng, og ideer 

som «det moderne prosjektet», kapitalisme og 
konsumerisme har unektelig satt sitt preg på 
hvordan vi tenker om forholdet mellom menne-
ske og natur. Derfor kan det være interessant å 
oppdage at det innen østlig kristendom finnes 
en lang tradisjon med en dypt utviklet teologi 
knyttet til menneskets forhold til skaperverket, 
relativt upåvirket av vestlig opplysningstid 
og modernitet. Ideer og holdninger fra denne 
tradisjonen kan gi nye perspektiver på forhol-
det mellom mennesket og natur, og kan også 
vise seg å være en ressurs for hvordan vi kan 
møte miljøutfordringene vi står overfor i dag.

maximos bekjennerens kristosentriske 
kosmologi

Etter Vestromerrikets fall i 476 e.Kr. oppsto 
det et kulturelt og språklig skille i den kristne 
kirken, og på bakgrunn av de teologiske uenighe-
tene i det som kalles filioquestriden, ble kirken 
offisielt delt i øst og vest i år 1054. Østkirken, 
også kalt Den ortodokse kirke, er organisert i 
flere selvstyrende nasjonale kirker med hvert 
sitt overhode og hierarki, hvor erkebiskopen 
av Konstantinopel ansees som den fremste 
blant likemenn. 

Ortodoks teologi er i hovedsak basert på 
kirkefedrene, det vil si oldkirkens mest sentrale 
tenkere og teologer. Kirkefaderen Maximos 
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Bekjenneren som levde og virket på 600-tal-
let i Det bysantinske riket, regnes som en av 
de største teologene innen østkirken. Filo-
sofiprofessor ved UiO Torstein Tollefsen har 
argumentert for det han kaller Maximos’ kris-
tosentriske kosmologi viser en sammenheng 
mellom frelse og kosmos som gir en sterk mo-
tivasjon til å bry seg om miljøet.4

Maximos’ kristosentriske kosmologi handler 
om en forståelse av verden hvor hele kosmos 
både springer ut av og blir gjenopprettet av 
Jesus Kristus. I motsetning til gnostiske eller 
nyplatonske strømninger, som blant annet 
hos den tidligere kristne tenkeren Origenes 
i det tredje århundre, så ikke Maximos det 
fysiske skaperverket som ondt eller et midler-
tidig middel for menneskehetens oppdragelse. 
Skaperverket var heller ikke skapt kun for fel-
lesskapet mellom Gud og mennesker, men for 
at Gud skulle ha fellesskap med totaliteten av 
hele skaperverket.5 Naturen eller skaperver-
ket er altså ikke til for menneskenes skyld, men 
for sin egen skyld. Og menneskeheten selv må 
forstås som en del av skaperverket som helhet. 

I begynnelsen av Johannesevangeliet identi-
fiseres Jesus med det greske begrepet logos, til 
norsk oversatt med «ordet», og det står at «Alt 
er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt 
til.6 Logos har ingen god direkte oversettelse 

på norsk og innebærer flere betydninger som 
blant annet ord, orden eller rasjonelt prinsipp. 
For Maximos ble dette begrepet sentralt fordi 
han anså det som at alt som er skapt, har sitt 
eget logos, sin egen ordnethet eller prinsipp. 
Alle disse logoi har sitt opphav i Jesus som er 
Guds logos. 

Når menneskeheten falt bort fra Gud feilet 
de med å oppfylle sitt logos. De sluttet å være 
slik de var ment å være. Når Jesus, den tred-
je personen i treenigheten, ble menneske, så 
forente han den guddommelige og den menne-
skelige natur i én person (eller mer presist i én 
hypostasis som det kalles i teologiske termer). 
Nøyaktig hvordan dette henger sammen kom-
mer jeg ikke til gå mer inn i her, men resultatet 
av denne foreningen er angivelig at det men-
neskelige logos på en eller annen måte er blitt 
gjenopprettet. Og gjenopprettelsen av det 
menneskelige logos setter mennesker i stand 
til å bli slik de var ment å være, det vil si å bli 
lik Jesus.7 

Poenget til Maximos er at Jesus ikke kun 
gjenoppretter det menneskelige logos, men alle 
tings logos.8 På denne måten kan man tenke at 
det også er sider av skaperverket som, kanskje 
grunnet menneskelig vanskjøtsel, ikke er slik 
de er ment til å være. Jesus kommer da for å 
frelse, gjenopprette og forene hele skaperverket 

jorden som gave
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med seg selv. For alt er jo skapt ved han. Derfor 
er det ikke slik at Jesus kommer for å frelse 
mennesker, men for å frelse hele skaperverket 
hvor mennesket er og forblir kun en del av en 
større helhet.

Mennesket, som skapt i Guds bilde, er ifølge 
Maximos et mikrokosmos og et mellomledd mel-
lom Gud og resten av skaperverket. Mennesket 
er satt i en spesiell posisjon for å ta vare på og 
kultivere verden som er dets hjem. Så dersom 
mennesket lever etter sitt logos, slik Gud har 
ment det å leve, følger det naturlig at det viser 
omsorg for naturen og miljøet.9 Som Tollefsen 
skriver: «To care for our fellow men, for ani-
mals, trees, springs, and so on is to move in the 
direction of the blessed life.»10

om russiske bjørner og brødre

Konsekvensene av denne teologien kan finnes i 
den østlige tradisjonens åndelighet og fromhet-
skultur frem til moderne tid. I romanen Brødrene 
Karamasov fra 1879 skriver Dostojevskij om den 
gamle russisk ortodokse munken fader Zosima, 
som i en av sine taler formaner sine tilhørere:

Elsk hele Guds skapelse, absolutt alt, hvert 
eneste sandkorn. Elsk hvert eneste blad på 
trærne, hver eneste stråle av Guds lys. Elsk 

dyrene, elsk plantene, elsk alt sammen. Hvis 
du elsker alt, vil du få øye på det guddommelige 
mysterium i alle ting.11

Dostojevskijs roman handler som kjent om det 
ondes problem. Hvordan kan Gud være god når 
det er så mye ondt i verden? Som den mellomste 
av de tre brødrene, Ivan, forklarer det, så er det 
ikke slik at han ikke tror på eller godtar Gud, 
han kan bare ikke godta den verden han har 
skapt. Ingenting kan rettferdiggjøre lidelsen 
og ondskapen som finnes i den, og derfor had-
de det vært bedre om den ikke var til. Selv den 
gudfryktige yngre broren Alyosha nekter å si 
seg villig til å torturere et lite uskyldig barn selv 
om hele verdens fremtidige fullkomne lykke 
skulle avhenge av dette.12

Dostojevskijs løsning virker å være hold-
ningen som fader Zosima representerer; å 
velge å elske verden. Kun ved å innta og leve 
ut denne holdningen kan man se at verden er 
god. Denne holdningen er ikke noe abstrakt 
som kun kan tenkes, den må leves. Alyoshas 
utsagn mot slutten av romanen kan tolkes som 
en oppsummering: «Å, barn, å, kjære venner, 
ikke vær redd for livet! Hvor godt er ikke livet 
når man gjør det som er godt og rett!»13

Kjærligheten til verden og naturen har igjen 

david wikstøl
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gitt opphav til forestillinger og fortellinger om 
hvordan man ved åndelig innsikt kan oppnå 
en helt spesiell harmoni med sine naturlige 
omgivelser. Det finnes flere fortellinger som 
omhandler helgener og dyr, ofte løver eller 
bjørner, som for eksempel fortellingen om da 
to nonner som skulle besøke den hellige Ser-
afim av Sarov (1759–1833) og ble skremt av en 
stor bjørn. Serafim skal da ha sagt til bjørnen: 
«Mischa, hvorfor skremmer du mine små barn? 
Gå heller å hent noe vi kan spise, siden jeg ikke 
har noe her å gi dem» og bjørnen gikk så bort 
for å komme tilbake to timer senere bæren-
de på en bikake pakket inn i blader.14 Slike 
fortellinger er eksempler på en sterk forestill-
ing om at kosmos, måten verden er ordnet på, i 
utgangspunktet er god, men at det er vår egen 
innstilling til den som forkludrer harmonien.

den grønne patriarken

Som vi har sett har synet på naturen som noe 
verdifullt utover menneskets egeninteresse en 
sentral rolle i østlig teologi og åndelighet. I dag har 
denne østlige formen for natur og miljø-forståelse 
sin fremste representant i ingen ringere enn den 
ortodokse kirkes fremste leder erkebiskopen av 
Konstantinopel Bartholomeus, hvis fulle tittel 
lyder Hans Hellighet Bartholomeus, Erkebiskop 
av Konstantinopel, Det nye Roma og Økumenisk 

Patriark. Bartholomeus er også kjent som «den 
grønne patriark» for sin store innsats og arbeid 
innenfor miljøspørsmål. I 2002 var han blant 
annet i Norge for å motta Sofieprisen for sin 
miljø-innsats. Som del av begrunnelsen for 
denne tildelingen skriver utdelerne:

Patriarken mener at hans arbeid for miljøvern 
er uløselig knyttet til hans rolle som religiøs og 
åndelig leder. Han har utfordret alle troende 
til å reflektere over sitt miljøansvar. ”Å forbryte 
seg mot naturen er en synd” fastslår han. På 
Patriarkens initiativ er den første dagen i 
september hvert år etablert som en forbønns-
dag for miljøvern i hele den ortodokse verden, 
og ortodokse prester, munker og diakoner er 
pålagt å forkynne miljøvern denne dagen.15 

I sin bok Møte med Mysteriet - et håp for jorden 
fra 2008 skriver Bartholomeus om sin bakgrunn 
for å engasjere seg i miljøspørsmål. Han under-
streker at skapelsen er en gave. I utgangspunktet 
er ikke skapelsen noe som tilhører oss. Det er 
en underfull, vakker gave som gis av skaperen, 
og den riktige responsen på en slik gave er tak-
knemlighet. «Helt fra skapelsens første øyeblikk 
har vi fått denne verden som gave av Gud, og 
han forventer at gaven forvaltes og returneres 
med takknemlighet.»16

I dette perspektivet blir verden et hellig 
mysterium vi er kalt til å leve i harmoni og 

jorden som gave

I utgangspunktet er ikke skapelsen 
noe som tilhører oss.
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fellesskap med. Den er ikke et bytte for men-
neskene å utnytte eller skaffe seg herredømme 
over. Bartholomeus tilskriver utbyttingsmak-
ten mennesket utøver over jordens ressurser 
til Adams arvesynd, og understreker at det ikke 
dette som er ment med at verden er Guds gave. 
Fremmedgjøringen fra Gud, og dermed også 
bortfallet av synet på verden som en gave, re-
sulterer i en mangel på takknemlighet og gir 
istedenfor opphav til egoisme og grådighet.17

For å motarbeide denne tendensen setter 
Bartholomeus fokuset på den ortodokse kirk-
es «asketiske etos». Askese betyr som kjent 
øvelse og omfatter i den ortodokse kirke ån-
delige øvelser som ofte går ut på å nekte seg 
selv visse goder man normalt unner seg. Ved 
å nekte seg selv disse blir man klar over hvor 
mye man tar for gitt, og at alt vi er og har er 
Guds gave. Bartholomeus skriver:

Intensjonen bak det asketiske etos er å gjøre 
et disiplinert forsøk på å beskytte skapelsens 
gave og bevare naturen. Det er en kamp om 
selvbeherskelse og selvkontroll, med mål om at 
vi ikke lenger egenrådig fortærer hver eneste 
frukt, men i stedet viser frem en nøysomhet og 
er avholdende fra visse frukter.18

Den mest sentrale av disse øvelsene er faste, som 
i den ortodokse kirke går ut på å avstå fra visse 
matvarer til bestemte tider og dager i løpet av 

året. Som følge av dette er ortodokse kristne i 
praksis veganere i til sammen halvparten av 
alle dagene i året.

Bartholomeus anerkjenner at miljøproblemet 
«fordrer en ny levemåte og en ny oppførsel».19 
En konkret endring i levemåte og oppførsel er 
et sentralt element i ortodoks teologi og ån-
delighet og for å hjelpe oss å forstå hva som 
skal til for å oppnå dette trekker han inn det 
teologiske begrepet metanoia. Metanoia er et 
gresk begrep som ofte oversettes til «anger», 
men den direkte oversettelsen ligger nærmere 
«å endre mening» eller «å endre tenkemåte».20 
Metanoia uttrykker ifølge Bartholomeus «en in-
dre transformasjon som uunngåelig innebærer 
en forandring i hele personens verdensbilde.» 
Det er ikke slik at vi bare må slutte å gjøre 
gale ting mot andre, «vi må vende oss bort fra 
måten vi forholder oss til verden på, og derfor 
også behandler - mishandler, faktisk - verden 
rundt oss på.»21

håpet for fremtiden

Som jeg har forsøkt å vise finnes det dype og 
fruktbare ressurser i den østlige kristne tradis-
jonen for å ta miljøspørsmål på alvor og se 
forholdet mellom menneske og natur i et nytt 
perspektiv. Selv om Bartholomeus definitivt står 
i en kristen kontekst som den åndelige leder av 

david wikstøl
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verdens nest største kristne kirkesamfunn, så 
går hans oppfordringer og formaninger ut til 
alle mennesker uavhengig av religion og livssyn:

Miljøet - skogen, vannet, landjorden - tilhører 
ikke bare dagens generasjon, men også alle 
kommende generasjoner. Vi må ærlig inn-
rømme at menneskeheten har rett på noe langt 
bedre enn det vi ser rundt oss i dag. Vi, og enda 
viktigere, våre barn og alle kommende generas-
joner, har rett på en bedre og lysere verden, en 
verden uten fornedrelse, vold, blodsutgytelse, 
en verden fylt av gavmildhet og kjærlighet. Det 
er bare en uselvisk og forsakende kjærlighet til 
våre barn som vil vise oss veien vi må følge inn 
i fremtiden.22

vi er alle del av helheten.

vi er alle ansvarlige for de som kommer 
etter oss.

jorden som gave
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Å KONFRONTERE 
USIKKERHETEN I 
NATUREN
Jonas Stensvoll

En av de fantastiske kvalitetene ved den moderne 
sivilisasjonen er den materielle rikdommen 
og tryggheten den tilbyr oss. Vi trenger ikke 
bekymre oss med å skaffe mat, vann eller hus 
— alt dette er dekket. Det er derimot mye som 
skal opprettholdes for å holde denne sivilisas-
jonen i gang. På den ene siden kreves utallige 
arbeidstimer for å vedlikeholde den omfattende 
infrastrukturen – rørledninger, telefonkabler, 
satellitter – på den andre siden er vi fullstendig 
avhengig av naturen årstider og stabile tem-
peratur og klima.  

De siste årene har naturen endret seg. Tem-
peraturen stiger og isen smelter. Dette har ført 
til endringer både i vær og klima. Katastrofe-sce-
narioet virker fjernt, og den apokalyptiske 
tankegangen er lite konstruktiv. Naturens 
endringer gir heller grunnlag for usikkerhet; 
vi vet ikke lenger hvordan fremtiden kommer 
til å se ut. Vi vet ikke hvordan klimaet, økosys-
temene og dyrelivet påvirkes av menneskets 
kollektive aktivitet på jordkloden. 

Denne usikkerheten kan være angstvek-
kende, men dette er en angst vi kjenner til fra 
før. Naturen blir ofte skildret som et usikkert 
landskap og stilles i kontrast til sivilisasjonen 
som er et trygt og forutsigbart landskap. I en 
by vet vi alltid hvor det finnes mat, hvor det 
finnes vann, og hvor det finnes hjem. I naturen 

er alle disse basisbehovene ressurser som kan 
være sparsomme, som det kjempes om og som 
aldri er en selvfølge. 

I realiteten er sivilisasjonen aldri fullsten-
dig trygg. Det finnes usikkerheter her også, 
av økonomisk slag, eller kriminalitet og blind 
vold. Naturen blir likevel i større grad, som 
en selvstendig kraft, et usikkerhetsmoment. 
En storm kan ødelegge hjemmet, tørke kan 
ødelegge avlinger. 

Fremfor å se på været som en usikkerhet, skal 
jeg i denne teksten se på dyrene. For dyrene ek-
sisterer i en form for dobbel posisjon; på den ene 
siden tilhører de sivilisasjonen, på den andre si-
den tilhører de naturen. De fleste dyrene vi har 
i samfunnet er relativt harmløse, typ husdyr 
og gårdsdyr. Dette er dyrene Baudrillard un-
dersøker i sin kulturkritiske tekst The animals, 
hvor han argumenterer for at dyrene, bare ved å 
være språkløse vesener, konfronterer den viten-
skapelige diskursen med tvil og usikkerhet. Jeg 
vil først drøfte denne teksten. De mer voldelige 
dyrene, i dette tilfellet løven, skal jeg spare til an-
dre del av teksten, og dette i lys av Hemingway 
sin novelle Francis Macombers korte lykkelige liv. 
Felles for disse tekstene er at de skildrer og refle-
kterer rundt dyrene som et symbol på bestialsk 
og naturlig usikkerhet, og hvordan menneskene 
konfronterer denne usikkerheten.
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Bilde av Hemingway.
Hentet fra: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Hemingway_on_safari,_1934.jpg

dyrene snakker ikke

To sentrale interesseområder i Baudrillards 
bok Simulacra and simulation er kapitalisme og 
vitenskap. Han er i stor grad kritisk til begge to. I 
teksten The animals er det primært vitenskapen 
han kritiserer. For Baudrillard er vitenskapen 
en menneskeskapt diskurs som, gjennom sitt 
ønske om sikkerhet og absolutt sannhet, bidrar 
til å dehumanisere og systematisere samfunnet 
vi lever i. Dette går spesielt hardt utover dyrene. 
Han sammenlikner vitenskapens eksperimenter 
på dyr med inkvisisjonens tortur av syndere, 
og skriver at: 

In the same way, when we use and abuse 
animals in laboratories, in rockets, with exper-
imental ferocity in the name of science, what 
confession are we seeking to extort from them 
from beneath the scalpel and the electrodes? 
Precisely the admission of the principle of 
objectivity of which science is never certain, of 
which it secretly despairs. 

Baudrillard argumenterer for at vitenskapen, 
som forsøker å finne sannheten, er dømt til å 
konfrontere sin egen tvil. Den kan aldri være 
sikker, den kan aldri være bastant, den må alltid 
være åpen for feil og kan aldri lukkes. Han mener 
at vitenskapen torturerer dyrene, i håp om å få 
en bekjennelse de aldri kan få: Vitenskapen har 
rett, og kan forutse alt. Dyrene lar seg derimot 

ikke integrere i et system som dette, og står som 
et stadig tegn på den usikkerheten som finnes 
i vitenskapen. 

Et viktig skille mellom dyr og menneske, 
ifølge Baudrillard, er derfor språket. Mens 
mennesker skaper symbolske systemer av 
språket, og kan gjør seg forstått og skape men-
ing ved hjelp av ord og kommunikasjon, er 
dyrene tause. Denne tausheten representerer 
en radikalt annerledes måte å forholde seg til 
verden på. Mens dyrene lever i naturen, uten 
noen synlig trang etter symbolske systemer eller 
språklig forståelse, er menneskets væremåte 
i større og større grad sentrert rundt anven-
delse av språket. Når dyrene ikke snakker, 
tvinger vi dem til å snakke, og integrerer dem 
i den vitenskapelige og sosiale diskursen, ofte 
ved bruk av vold. Baudrillard nevner de mest 
grusomme måtene dyrene motvillig integreres 
i sivilisasjonen på: Vi bruker dem som for-
skningsobjekter, vi bruker dem som mat, vi 
reduserer dem til ting vi kan bruke. Selv hus-
dyrene, skriver Baudrillard, er objekter. Ved 
å domestisere dem, ha sympati for dem, signal-
iserer vi at de er underlegen oss. Jeg vet ikke 
om Baudrillard hadde hund eller katt, men jeg 
tviler på det. 

Mennesket har for lengst tatt avstand fra 
den dyriske væremåten. Dyrene befinner seg 
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i en annen sfære enn menneskets og dermed 
innenfor en annen meningshorisont. Fremfor 
å være en naturlig utvikling, argumenterer 
Baudrillard for at dette er en konstruert måte 
å forholde seg til naturen på. I primitive situ-
asjoner levde menneskene og dyrene i samme 
naturlige syklus, og innenfor samme verden I 
den moderne sivilisasjonen har vi skapt et skille 
mellom det som er «menneskelig» og det som er 
«dyrisk». Med dette skillet slutter vi også å res-
pektere dyrene. Ikke bare de harmløse dyrene, 
som vi lett kan bruke som mat, forskningsob-
jekter eller domestiserte husdyr, men også 
de monstrøse og farlige dyrene. I de mytiske 
fortellingene, argumenterer Baudrillard, viste 
mennesket en type ærefrykt overfor monstre. 
Vi kunne slåss mot dem, og drepe dem – ofte 
drager – men vi kunne ikke temme dem eller 
humanisere dem. Monsterets rolle i det mod-
erne samfunnets fantasi er radikalt annerledes: 

The original monstrosity of the beast, object 
of terror and fascination, but never negative, 
always ambivalent, object of exchange also 
and of metaphor, in sacrifice, in mythology, in 
the heraldic bestiary, and even in our dreams 
and our phantasms – this monstrosity, rich 
in every threat and every metamorphosis, one 
that is secretly resolved in the living culture of 
men, and that is a form of alliance, has been 
exchanged for a spectacular monstrosity:  that 

of King Kong wrenched from his jungle and 
transformed into a music-hall star. 

Nettopp ved å humanisere monsteret, i 
dette tilfellet King Kong, argumenterer 
Baudrillard for at vi opprettholder dette 
skillet og denne avstanden. Fremfor å skildre 
konfrontasjonen med monsteret, skildrer vi 
det spektakulære og frigjørende, og dermed 
også det humane i det som engang var fry-
ktinngytende og ambivalent. Det er denne 
fryktelige konfrontasjonen med et språkløst 
rovdyr Hemingway skildrer i sin novelle. 
Det er ingen drage, men en løve, og det finnes 
ingen mytiske aspekter ved novellen. Det er 
derimot en fortelling om hva som skjer idet 
mennesket mister sin siviliserte maske og, 
om enn bare et kort øyeblikk, kommer i kon-
takt med sin bestialske side.

mannen og beistet

I Francis Macombers korte lykkelige liv møter vi 
det velstående ekteparet Francis og Margaret på 
en jakt-safari i Afrika. De representerer, innen-
for novellens rammer, det siviliserte ekteparet. 
Margaret skildres som en «overordentlig smuk og 
velplejet kvinde af en skønhed og social position, 
der fem år i forvejen havde indbragt hende fem 
tusind dollars for et signeret fotografi», mens 
Francis er «meget høj og velbygget», og er en 

å konfrontere usikkerheten i naturen
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mann som «holdt sig i meget fin form, var god 
til al slags boldspil, havde mange rekorder som 
sportsfisker og havde lige, for alles øjne, vist 
sig som en kujon.» Det er også Francis som har 
møtt det tause, mektige dyret – løven – og som 
dermed har avslørt sin egen frykt og feighet. 
Denne løven hjemsøker Francis gjennom hele 
novellen. Den ligger der som en evig trussel, og 
han klarer ikke å konfrontere den, med mindre 
det er på trygg avstand: «Macomber trådte ud 
ad den dørløse åbning i siden af vognen, ud 
på trinbrættet og ned på jorden. Løven stod 
stadig der og så koldt og majestetisk over på 
denne genstand.». Francis skadeskyter løven, 
fra bilen, men når han får vite at de må fullføre 
drapet, mister han motet. Han kan både se og 
skyte på den fra avstand, hvor han fremdeles er 
i nærheten av bilen – som både er en beskyttelse 
og en fluktmulighet – men i det han må møte 
den nært, opplever han en lammende frykt. 

Når han har avslørt sin egen feighet begynner 
ekteskapet å vise seg i sin virkelige karakter. 
All kjærlighet har gått tapt lenge før novellen 
begynner, og det som holder ekteskapet sam-
men er todelt. For Margaret er det at Francis 
er rik, mens for Francis handler det om sosial 
fasade – en mann av hans posisjon må ha en 
kone. Ekteskapet skildres som et tomt skall og 
en fasade som utelukkende skjuler bitterhet og 

forakt. Denne tomheten manifesterer seg også 
i Francis alene, som en følelse av tapt selvtillit: 
«Men foruden skam følte han en kold hul frygt 
i sig. Frygten var der stadig som et koldt slimet 
hulrum i al tomheden, hvor engang hans selvtil-
lid havde været.», og senere, samme natten, 
hører han løvens språkløse, fryktinngytende 
brøl: «Det var en dyb rungende lyd, og bageft-
er kom der nogen hostende grynt, der lød, som 
om den var lige uden for teltet, og da Francis 
Macomber vågnede op om natten og hørte det, 
var han bange (...) Der var ingen, han kunne 
fortælle, at han var bange, eller som kunne 
være bange sammen med ham.». Konfrontas-
jonene med løven inntar med dette en overført 
betydning. Det er ikke bare en konfrontasjon 
med et beist som kan drepe han, men også en 
konfrontasjon med ensomheten han føler og 
frykten han bærer på. 

Når han da, i slutten av novellen, konfron-
terer denne frykten, og mestrer den, mestrer 
han i tillegg sin egen ensomhet. Dette fører til 
en endring i Francis som beskrives av hjelper-
en deres, en erfaren løve-jeger, Robert Wilson: 
«Det skyldtes et mærkeligt sammentræf under 
jagten, en pludselig styrten sig ud i handling 
uden lejlighed til bange anelser på forhånd, 
at Macomber med ét var blevet myndig, men 
lige meget hvordan det var sket, sket var det. 
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(...) Fyren havde rimeligvis været bange hele 
sit liv, hvad det så end kunne komme af.». Det 
som har skjedd er at Francis har opplevd en 
voldsom rus i jakten på buffaloer. All angsten 
har forsvunnet fullstendig, og en voldsom glede 
har overtatt istedenfor. Når han da får vite, et-
ter denne opplevelsen, at et av dyrene igjen har 
blitt skadeskutt, går han denne usikkerheten 
overmodig i møte. Han skal konfrontere dyret, 
og dermed også usikkerheten – for det ligger 
og skjuler seg, i vente på det riktige øyeblik-
ket til å angripe – og i dette tilfellet finnes det 
ingenting som kan bli sagt. Den utvekslingen 
som skjer mellom Francis og buffaloen skjer 
ikke i form av ord, men i form av skudd. Og 
når buffaloen hopper ut mot Francis, skyter 
han og dreper faktisk dyret. Det er dette no-
vellens tittel refererer til; lykken kommer 
først i det Francis konfronterer usikkerhet-
en, konfronterer rovdyret, og konfronterer 
den potensielle døden. Selv om Hemingway – 
som hadde en stor fascinasjon for menneskets 
møte med dyrene, som om dette egentlig var 
den autentiske måten å forholde seg til verden 
på – skildrer denne konfrontasjonen som noe 
vakkert, er det utvilsomt noe stygt over den 
også. Det å møte denne usikkerheten betyr 
også å føle på en voldsom arroganse, det betyr 
å møte et annet, levende vesen med formål om 

å drepe det. Det er en konfrontasjon som på en 
måte vekker det bestialske i mennesket. Og 
dette bestialske vekkes også i Margaret, som 
idet buffaloen springer frem, og både Robert 
og Francis skyter for å drepe, vender riflen 
mot Francis og dreper han. Dette dramatiske 
høydepunktet i novellen gjør den volden (som 
Robert Wilson gjennom hele fortellingen an-
tyder at finnes mellom Francis og Margaret på 
et underliggende plan) eksplisitt. Og den vik-
tigste utvekslingen skjer derfor, ikke gjennom 
ord, men gjennom skudd. 

Når hele seansen er ferdig blir det også tatt 
bilder, og Robert Wilson gjør det klart at når 
dødsfallet skal beskrives, festes til papiret og for-
midles til de overordnede, så vil det bli skildret 
som en ulykke. Med dette vender fortellingen 
om fra en voldsom, brutal og grusom drapss-
kildring til en sivilisert samtale igjen. Som om 
ingenting egentlig har skjedd. 

å konfrontere usikkerheten i naturen
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FELTRAPPORTEN:
EN NATURHISTORIE 
FOR SAMTIDEN
Hugo Reinhardt og Helge Jordheim, på vegne av Lifetimes-prosjektet

Vi lever i en turbulent og kompleks tid. Drivhus-
gassutslipp har endret selve atmosfæren; verden 
over dør arter ut med en fart og i et omfang 
som savner sidestykke i menneskehetens tid 
på jorden. Ressurser som en gang virket uut-
tømmelige uttømmes, eller er allerede uttømt. 
Hele økosystemer kollapser. Samtidig gjør bi-
omedisinske fremskritt at enkeltpersoner – i 
hvert fall i deler av verden – lever lenger enn 
noen gang før: sosiale infrastrukturer knaker i 
sammenføyningene for å møte behovene til en 
stadig eldre befolkning. Høyfrekvente finansal-
goritmer skaper kriser som oppstår og er over 
i brøkdelen av et sekund, langt under terskelen 
for menneskelig oppfattelse. Utviklinger på 
felt som genmanipulering, kvantemekanikk 
og kunstig intelligens maner fram framtider 
så ekstreme at de utfordrer selve tidssansen 
vår, vår kollektive følelse for hvordan ting skjer 
og hvordan historien utfolder seg. Daglig og på 
en rekke fronter utfordres vår tidsopplevelse 
radikalt. Det kan virke som menneskeheten 
selv er «ute av sync», desynkronisert både med 
verden og seg selv.

I alt dette dukker begrepet antropocen opp, 
som det neste tidevervet: en ny geologisk epoke, 
et nytt lag i jordskorpen som bærer spor av men-
neskets handlinger – forårsaket av skapninger 

ingress

I vår nye spalte «Feltrapporten» ønsker vi å gi 
studentene et innblikk i hva som rører seg langt 
der ute i forskningsfronten, der humanioras 
fortropp rykker stadig dypere inn i vår tids 
store utfordringer. Denne gangen gir Hugo 
Reinhardt og Helge Jordheim fra forsknings-
prosjektet «Lifetimes» en feltrapport. De er på 
tokt dypt inne i det antropocene.
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som visstnok nå med ugjenkallelig kraft har 
forvandlet sine egne planetære omgivelser 
og skrevet seg inn i planetens historie. For-
estillingen om det antropocene endrer vårt 
kollektive fotavtrykk i tiden, den tegner opp 
en tidslinje som overskrider det vi kaller «his-
torie» med millioner av år. Med dette svekkes 
også skillet mellom naturhistorie og det vi kaller 
menneskelig, eller sosial historie: Antropocen 
reverserer, i praksis, skillet som utmyntet seg på 
slutten av det 18. århundre, mellom historie og 
naturhistorie. Man kan kanskje si at vi i antropo-
cen reaktiverer en tidlig moderne tidsmatrise: 
en verden gjenoppstår hvor menneskelige og 
ikke-menneskelige historier utfolder seg sam-
men, uten absolutte skillelinjer. 

LIFETIMES: A NATURAL HISTORY OF 
THE PRESENT er et ambisiøst nytt flerfaglig 
forskningsprosjekt, basert ved UiO, som retter 
blikket nettop mot dette komplekse øyeblik-
ket i tidens historie og de utfordringer det 
presenterer, både for historiefagene og for an-
dre disipliner – inkludert utfordringene som 
begrepet antropocen stiller oss overfor. Som 
utgangspunkt stiller vi spørsmålet om hvordan 
liv og tid henger sammen: hvordan tar forsk-
jellige livstider form? I en naturvitenskapelig 
kontekst referer «liv» til molekyler, gener og 
DNA. Men «liv» kan også brukes for å referere 

til et stykke tid, en temporal utstrekning eller 
varighet, som kan være nesten umerkelig kort 
eller nesten evig lang, utspent mellom fødsel og 
død, begynnelse og slutt, skapelse og opphør. 
Går vi til Oxford English Dictionary, kan ordet 
«liv» blant annet defineres «med referanse 
til varighet». Den varigheten – som all annen 
varighet – kan på sin side deles opp i mindre 
biter ved hjelp av forskjellige kronologiske in-
strumenter, som kalendre, klokker og så videre. 
Men det kan også deles inn i faser, som f. eks. 
barndom, ungdom og alderdom. En påminnelse 
om livets utstrekning i tid foreligger i form av 
betegnelsen «livsløp», men «livsløp» kan ikke 
dekke over at det knytter seg noen grunnleg-
gende tvetydigheter og latente motsetninger 
til begrepet «liv», ikke minst når det gjelder 
det temporale innholdet, eller den temporale 
strukturen. Det kan dreie seg om forskjellige 
varigheter, men også om forskjellige hastigheter, 
rytmer og tidsstrukturer. Hvis livet løper, som 
i «livsløp», eller hvis tiden løper gjennom livet 
– hvor fort, og alltid like fort? Det er noen av dis-
se tvetydighetene som det analytiske begrepet 
«livstider», i flertall, skal sette oss i stand til å 
undersøke nærmere. I dag befinner vi oss i en 
situasjon hvor disse livstidene forandrer seg og 
blir forandret i et tempo som vi aldri har sett 
tidligere. Å etablere den analytiske enheten 

Man kan kanskje si at vi i antropocen reaktiverer en 
tidlig moderne tidsmatrise: en verden gjenoppstår hvor 
menneskelige og ikke-menneskelige historier utfolder 
seg sammen, uten absolutte skillelinjer. 
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«liv» krever stadig mer arbeid og forhandlinger, 
for å makte å synkronisere dette mangfoldet 
av livstider. Noen av disse synkroniserings-
prosessene ser vi nærmere på i prosjektet. Vi 
nyttiggjør oss altså begrepet «liv» i videste for-
stand, på tvers av disipliner og kunnskapsfelt: 
fra individuelle menneskers biologiske liv til 
arter, sykdommer, naturressurser, kultur-
elle former og infrastruktur. Avgrenset slik 
hjelper begrepet oss med å tenke gjennom 
temaer knyttet til varighet, overgang og kom-
pleksitet: de forskjellige størrelsesordenene 
av tid som skal til for å forstå for eksempel en 
klimarettsak, en uttømt mineralressurs eller 
batteritiden til en iPod.

Når vi tenker på eller prøver å forstå det 
menneskelige, som jo er det vi driver med in-
nenfor human- og samfunnsvitenskapene, er 
det som oftest to typer tid vi forholder oss til: 
den sosiale tiden, som vi bruker til å organ-
isere samfunn og som måles og kontrolleres 
med klokker og kalendre, og den historiske tid-
en, som vi bruker til å holde orden på fortiden 
og planlegge fremtiden og som vi organiser-
er ved hjelp av årstall, eller perioder, sånn 
som «middelalder» eller «det moderne», eller 
prosessbegreper som «utvikling» eller «frem-
skritt». De minste tidsenhetene vi forholder 
oss til i vår forståelse av det menneskelige 

er sekunder; de største noen hundre år, som 
danner en historisk epoke. Men utenfor dette 
lille utsnittet av alt det vi kan kalle «tid» ligger 
det jo helt andre varigheter, rytmer og tempi, 
lengre eller kortere, langsommere eller rask-
ere. For å forstå klimaendringer for eksempel 
må vi gjøre plass til flere av disse tidene i er-
faringen vår. Antropocen gjør noe både med 
historien og med historiefaget – med dets ob-
jekter, metoder, omfang og håndverk. Ett av 
hovedformålene våre er å utvikle en historie-
teori som kan bryte kreativt med kategoriene 
som ofte har dominert historiefagets diskurs, 
og kanskje også dets forestillingshorisont. Be-
greper som «modernitet» og «middelalder» har 
lite å bidra med for å forstå det antropocene og 
oss selv som geologisk agent.

Innenfor rammen av prosjektet tar vi for oss 
antropocen først og fremst som et koordiner-
ende redskap: et begrep som kan synkronisere 
og sammenfatte forskjellige tider, størrelse-
sordener og livstider, både menneskelige og 
ikke-menneskelige. Et av forslagene våre er at 
denne nye epokens historie må skrives gjennom 
sammenviklinger – særlig mellom forskjellige 
former (og størrelsesordener) for tid. Sam-
menviklinger av tid inntreffer i spesifikke og 
konkrete situasjoner, når forskjellige tider, eller 
tidsordener, kommer i kontakt og danner nye 

feltrapporten: en naturhistorie for samtiden

Et av forslagene våre er at denne nye epokens historie 
må skrives gjennom sammenviklinger - særlig mellom 
forskjellige former (og størrelsesordener) for tid.
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sammenhenger. Menneskelige aktører tolker 
begivenheter, prosesser og tidserfaringer, stok-
ker dem om på nye måter og organiserer dem, 
for å kunne fatte beslutninger og orientere seg 
ved hjelp av planer og handlinger. Ofte oppstår 
slike sammenviklinger når individuelle og 
kollektive erfaringer er usynkronisert: når 
man er ute av takt, enten med seg selv eller med 
omgivelsene. Slike opplevelser peker i seg selv 
også mot hvordan de sterke synkroniserende 
kreftene vi er vant til å leve med –tingene som 
holder tiden vi lever i sammen, som klokker, 
aviser, nasjonalstater og framskrittstanken – 
kanskje ikke lenger virker med sin fulle kraft.

Prosjektet vårt utforsker slike sammen-
viklinger i et bredt historisk perspektiv og 
forsøker å kartlegge deres betydning for his-
torie- og kulturfagenes virke og forståelse: 
begrepsfeste dem, slik at vi bedre kan forstå 
de turbulente tidsomveltningene vi er vitne til. 
Hvordan påvirker slike forandringer våre er-
faringer, våre hverdagsliv, vår selvforståelse? 
I prosjektet arbeider vi både synkront og di-
akront. Vi undersøker sammenviklinger både 
på tvers av kunnskapsfelt og fagområder såvel 
som på tvers av kulturelle og språklige skillel-
injer. Vi studerer overføringer, oversettelser, 
møtepunkter og friksjoner mellom forskjellige 
former for tid, mellom historisk tid og klokketid, 

mellom livstider på det biologiske, geologiske 
og kosmiske plan, i moderniseringsprosesser 
og i globalisering, mellom kulturer og språk 
over hele verden. Vi jobber med et pluralt, åpent 
og utforskende tidsbegrep, noe som gjør at vi 
kan bevege oss utover enkle påstander som 
«historiens ende» eller «slutten på det moderne 
tidsregimet» og i stedet undersøke, empirisk, 
de konkrete og sammensatte flokene som kar-
akteriserer det antropocene øyeblikket. 

Klimarettsaker – som den som nylig ble 
avholdt i Oslo vinteren 2017 – er et glimrende 
eksempel på de sammenviklinger vi er inter-
essert i: en begivenhet som rekombinerer og 
bringer sammen en rekke forskjellige tidsor-
dener, tidsskalaer. Livstiden til eksisterende 
olje- og gassfelt støter opp mot livstidene til 
regjeringer, nasjonalstater, media, industri, 
den fossile brennstofføkonomien, generasjoner 
og biosfæren. Noen av oss har jobbet med kli-
marettsaker og har undersøkt for eksempel 
argumentasjon og tidsrammer som knytter 
flergenerasjonell tid opp mot rettferdighet, 
som for eksempel i intervensjonene til aktiv-
istgrupper som Besteforeldrenes Klimaaksjon. 
Andre jobber med nye antropocene tidskon-
stellasjoner på andre felt: fra epidemienes 
historie til kvantefysikk, fra museumspraksis 
til «cli-fi» og science fiction. Mye av arbeidet 

Livstiden til eksisterende olje- og gassfelt støter 
opp mot livstidene til regjeringer, nasjonalstater, 
media, industri, den fossile brennstofføkonomien, 
generasjoner og biosfæren.

Vi jobber med et pluralt, åpent og utforskende 
tidsbegrep, noe som gjør at vi kan bevege oss utover 
enkle påstander som «historiens ende» eller «slutten 
på det moderne tidsregimet» og i stedet undersøke, 
empirisk, de konkrete og sammensatte flokene som 
karakteriserer det antropocene øyeblikket. 
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vårt fokuserer på tekster og skriftlige kilder 
– vitenskapelige, byråkratiske og politiske tek-
ster, skjønnliteratur og prosa – men det tar oss 
også ut i felten: ut i kulturlandskap og muse-
er, ørkener, forlatte gruver, arkiver. Noen av 
oss jobber med materialer som konkretiser-
er antropocene tidskollisjoner på en direkte 
måte: fettberg, plastiglomerater, mineraler 
fra uttømte gruver.

Hva skjer når den dype tiden i et urfolk-
landskap møter den hektiske, pressede, 
trykkende tiden til kapitalsykluser og invester-
ingsporteføljer, profittmarginer og økonomisk 
utvikling? Eller når en gruve endelig løper 
tom, med sine mineraler spredt for all vin-
der, og alt som gjenstår er et hull i bakken? 
Eller når økologer gjerder inn et område som 
skal tilbakeføres til pleistocen? Eller når et 
fettberg fraktes fra kloakken og inn i museet, 
de rene og ordnede kuraterte rommene, med 
dets overveldende (og kvalmende) materialitet? 
Eller når romanens realistiske konvensjoner 
møter de flytende og destabiliserte virkelighe-
tene til en nåtid som ikke lenger gjenspeiler 
den verden disse konvensjonene ble formet i 
– om den nå noengang gjorde det? Hvilke nye 
fortellinger, narrative grep og sjangere kan vi 
sette til verks for å fange denne turbulente og 
stadig mer komplekse nåtiden?

Vi samarbeider om disse spørsmålene på 
tvers av perioder, fagfelt og empiriske felt, 
fordi samarbeid er en viktig grep for å fange 
kompleksitet og nyanser. Vi har historikere, 
museologer, mediateoretikere og antropologer 
med på laget, og internasjonale partnere i Skot-
tland, Australia, Tyskland, Libanon, USA såvel 
som andre steder. Hvor leder dette? Som nevnt 
er ett av målene våre å utvikle en historie som 
bedre kan fange forvandlingene i «tidens kul-
tur». Dette fordrer at vi omarbeider begrepet 
«historisk tid», i dets moderne forstand – og 
kanskje også at vi tar oss noen kreative friheter 
for å føye det inn i en form som kan fange noe av 
de multipliserende tidsrammene og livstidene 
som overlapper, floker seg sammen og bryter 
med hverandre i antropocen, hvordan de fall-
er inn og ut av takt. Bredden i materialet vårt 
gjør at vi jobber med et tidsbegrep som er fler-
foldig, åpent, romslig, utforskende og fleksibelt. 
Dette er mer enn bare et teoretisk grep, det er 
også politisk begrunnet: ved å holde tiden åpen 
kan vi også skape tid for andre og for andres 
tider. Dyp tid er uansett også generasjonell tid, 
det vil si en tid hvor fjerne konsekvenser blir 
synlige og nærværende i en utvidet nåtid. Det 

feltrapporten: en naturhistorie for samtiden

Hva skjer når den dype tiden i et urfolklandskap 
møter den hektiske, pressede, trykkende tiden 
til kapitalsykluser og investeringsporteføljer, 
profittmarginer og økonomisk utvikling?
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er vel uungåelig i antropocen at spørsmål om 
tid også åpner for spørsmål om rettferdighet.

Det vi håper, i det lange løp, er å bidra med et 
nytt perspektiv: et syn på det globale samfun-
nets tidsorden hvor moderniseringens lineære, 
homogene tid utfordres av en flerfoldighet med 
rytmer, hastigheter og varigheter, i forskjellige 
historiske og geografiske kontekster, levd på 
tvers av tid og rom – her og nå, byen, nasjonen, 
det globale, planeten, det kosmiske. Nye former 
for utforsking, samarbeid og formidling kan 
hjelpe oss å bygge en ny og dypere historisk 
sans – en tidsfølelse som kan hjelpe oss til ikke 
bare til å forstå fremtiden, men også til å gjøre 
kloke og korrekte valg i dag. Nye forståelser for 
tid bringer også klarere forståelse for tidens 
politikk, og for de komplekse og usikre tids-
rom, tidsrommene, som vi kollektivt tvinges til 
å navigere og forholde oss til – her, ved starten 
på denne merkelige, nye epoken. 

Vil du lese mer om det vi jobber med, både 
om antropocen og andre temaer, kan du finne 
oss på http://temporalities.no.
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IDÉHISTORIKER I 
ARBEID

Stine Gudmundsen Bergmo

Et intervju med Linn Cecilie Engh

5 kjappe

Yndlingsmat? 
Spagetti med tomat og basilikum. 

Hva har du på nattbordet? 
Vekkerklokke, nattbordlampe og jeg tror fire 
bøker, som jeg aldri får lest. Jeg blir aldri fer-
dig med en. Middlemarch, George Eliot. Den er 
skrevet som en roman aldri ville vært skrevet 
i dag; lange, rare utlegninger av scenene. Men 
fascinerende, jeg skal gjennom den. 

Hva gjør du for å slappe av? 
Jeg liker å se på et eller annet italiensk. Nå gikk 
jo L’amica geniale, My brilliant friend. Ellers liker 
jeg veldig godt italienske debattprogrammer. 
De snakker og snakker og snakker og snakker. 
Ingen er så gode til å snakke som italienerne. 

Oslo eller Roma? 
Oslo for jobb, Roma for å leve.

Italiensk eller latin?
Åååå, (Engh legger ansiktet i skjerfet) det var 
vanskelig! Italiensk for sang og samtaler, mens 
latinen for litteratur. 

ingress

Serien «Idéhistoriker i arbeid» ønsker å gi en 
smugtitt inn i livet på de som, som oss, en gang 
vandret rundt på Blindern og lurte på hvordan 
de skulle leve av idéhistorien etter studiedagene. 
Denne gangen intervjuer vi nyansatt førstea-
manuensis Line Cecilie Engh. Hun har skrevet 
doktorgrad om Kristi brud, og føler nå hun selv 
er på honeymoon.

Min akademiske formering – formering, det sier 
man ikke på norsk. Formation. Altså, jeg ble jo 
formet som akademiker i Italia. Der var det flere 
som sa til meg: «Akademikere kan ikke jobbe som 
om de er rørleggere. De har et yrke som er mer lik 
fiolinistens enn rørleggerens». 

Line Cecilie Engh sitter på kontoret sitt i 6. etas-
je på Georg Morgenstiernes hus på Blindern.  
Engh er den ferskeste på laget til idéhisto-
rie-akademikerne på Blindern. Hun ble ansatt 
som førsteamanuensis for knapt ett år siden. 
Dette semesteret har hun kjønnskategorienes 
idéhistorie, et metodefag og fordypning i mid-
delalderens tenkning.

Arbeidsdagene blir ofte lange. 
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Det gjelder for alle jeg kjenner på universitetet. 
Men det er ikke synd på oss, tvert imot, det er en 
sann glede. Vi jobber jo med noe vi elsker - Å ta 
på historien.

Ofte sier Engh noe på italiensk før på norsk. 
Inntil i fjor hadde hun bodd i Roma i 16 år.

Jeg lurte på om jeg skulle få noe i Italia også. Men 
det er så vanskelig, det arbeidsmarkedet; der har 
de mistet titusener akademiske stillinger de siste 
årene. Økonomisk krise, vet du.

Engh kom til byen via idéhistorie. Opprinnelig 
begynte hun på kriminologi, men bestemte for 
å hoppe over til «det faget jeg alltid hadde hatt 
lyst til å ta». I 2001 oppdaget hun en utlysning 
av et diplomstudium i Roma, hvor man kunne 
lære å lese manuskripter fra middelalderen. 
Etter ett år var kurset over, men hun var godt 
plassert i en liten leilighet i Trastevere. 

Å være i Roma var en helt avgjørende inspirasjon, 
tror jeg. I hvert fall har jeg vanskeligheter for å 
tenke meg hvordan jeg skulle ha utviklet meg og 
mine interesser på samme måten, hvis jeg ikke 
hadde vært i Roma, sier hun.

Hun peker på at Roma er unik som by og kultur-
arv, og mener det er noe helt spesielt å kunne se og 
ta på de historiske levningene. Manuskriptkurset 
var tilknyttet Vatikanbiblioteket, som sitter på 
verdens største samling av manuskripter fra 
middelalderen.

Vi fikk se og berøre tekstene der. Jeg syntes det var 
kjempekult! Her er historien, og jeg kan ta på den. 

kristi brud

Dersom du har lest pensumboka i idéhistorie 
Grep om fortiden, ble du kanskje forundret da 
det i kapittel 7 plutselig handlet om kognitiv 
teori? Det henger sammen med Enghs interesse 
for symboler.

Symbolikken har vært en drivkraft i arbeidet mitt 
hele tiden. Jeg har vært veldig fascinert av hvordan 
man prøver å si noe om verden, virkeligheten, gud 
og mennesket ved å bruke bilder, sier hun.

Hun kaller seg «altetende» hva angår historiske 
perioder, men har siden lesningen av Dantes 
Den guddommelige komedie på grunnfag, hatt 
et ekstra godt øye til middelalderen. 1100-talls-
mystikeren Bernhard av Clairvaux skulle ikke 
bare guide Dante til himmelriket og Gud, men 
har fulgt Engh omtrent hele hennes karrierevei. 

idéhistoriker i arbeid: line cecilie engh

Foto: Anne Nicolaysen
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Bernhard er en utrolig forfatter. Tett, poetisk, 
sier hun.

Engh arbeidet med Bernhards prekener om Sa-
lomos høysang, og forteller at hun ble fascinert 
av den flytende overgangen mellom erotikk og 
mystikk – som hun jobbet med i hovedoppgaven.

Da jeg hadde gjort det, måtte jeg undersøke kjønn 
også, som ikke er mindre flytende, sier hun.

I prekene iscenesetter Bernhard seg nemlig som 
Kristi brud og ammende mor. Avhandlingen 
til Engh ble hetende «Performing the Bride». 

«It’s like a mindmachine!»

Hva driver hun med nå da? Engh er ivrig når 
hun forteller om sitt forskningsprosjekt, det 
hun kaller sin «new baby»: Hvordan klostrene 
i middelalderen fungerte som hva hun kaller 
«kognitive laboratorier».

Når munkene i middelalderklostrene holder liturgi, 
setter de rett og slett i gang et sanselig fyrverkeri. 
Du kommer inn og det er multimodalt, alle sansene 
aktiveres. Det er musikk, det er hele arkitekturen, 
utsmykningene, det er smak – sant, nattverden. 

Engh plukker opp noe som kunne vært en liten 
bit nattverdsbrød fra lufta.

Du spiser Kristi legeme, laget av det fineste, hvite 
mel, for å smake søtt. Dette var ikke underholdning. 
Når munkene synger – og det var de helt eksplisitt 
på – så blander de seg med de himmelske kor. Det 
de gjør er å reaktivere fortiden, og samtidig fore-
gripe fremtiden i eskatologisk forstand [læren om 
endetiden, journ. anm.]. De projiserer seg fram og 
tilbake. It’s like a mindmachine!

Det er som om de deltar i tekstene?

Ja-a! Det er nettopp det. Så begynte jeg å se det i 
disse tekstene. Hos Bernhard, og hos andre. Målet 
deres var å gå inn i salmene som om det var du 
som var forfatteren av dem. Men du må helt inn 
i det, så det er en slags virtual reality. 

stine gudmundsen bergmo



«intet menneskelig er meg fremmed»
Førsteamanuensisen forteller at hun hele tiden 
blir slått av det «rare» i middelalderen. Hjernene 
våre har allikevel ikke endret seg, påpker hun. 
Vi er kanskje likere munkene i middelalderk-
lostrene enn vi tror.

Og det er en ting jeg har veldig lyst til å ha med: 
min måte å se idéhistorie på er at vi har ... Nå 
kom jeg helt ut av det.

Engh tar en slurk vann.

Jeg begynner på nytt. Slik jeg tenker, ikke bare om 
idéhistorie, men om humanistiske fag i det hele 
tatt, er at vi har noe grunnleggende menneskelig 
i oss. Jeg kan sitte å bli helt perpleks av hvordan 
de var i middelalderen, for det er noe fremmed, 
det er noe rart. Og sånn skal det også være. Men 
det er ikke så vanskelig for meg eller deg, å tenke 
oss inn i deres situasjon, sier hun.

Hun mener det er viktig å forsøke å forstå for-
tidens mennesker. Her trekker hun inn «identity 
politics», altså politisk mobilisering til fordel for 
grupper som deler felles identitet.

For meg handler det kognitive om å finne tilbake til 
et humanistisk prinsipp om at «jeg er et menneske 
og intet menneskelig er meg fremmed».

fortsatt på honeymoon

Det er sent. De fleste på Georg Morgenstiernes 
har tatt helg for lengst, og det skal vi også gjøre 
snart.

Hva liker du best og minst med å være 
idéhistoriker?

Hun sukker, lener seg tilbake i stolen, og ler litt.

Vanskelig?

Jeg liker faktisk alt. Undervisning og forskning 
slåss jo litt mot hverandre, for den ene tar tid fra 
den andre - hva skulle jeg mislike ved det?

Press og sånn?

Ja, men jeg er fortsatt lykkelig over å ha fått still-
ingen. Er fortsatt litt på honeymoon, sier hun 
og fniser.

idéhistoriker i arbeid: line cecilie engh
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VÅRE FASTE ARRANGEMENTER ER:

Fagutvalget for idéhistorie er et fagsosialt samlingspunkt for 
idéhistoriestudenter på Blindern. Ved siden av å være et bindeledd mel-
lom studentene og instituttledelsen har fagutvalget ansvar for å holde 
arrangementer som skal skape et godt fagsosialt miljø.

Ergo: Et diskusjonsforum hvor studenter kan 
presentere temaer som opptar deres interesse 
for så å drøfte disse i fellesskap.
Ergo arrangeres en gang i måneden. For 
nærmere informasjon følg med på fagutvalgets 
facebookside. 

Idéhistorisk lunsjseminar: Én fredag i måned-
en møtes idéhistoriestudenter til lunsj, kaffe og 
et foredrag fra en ekstern foreleser. Lunsjsem-
inaret tar opp aktuelle akademiske problemstill-
inger.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, eller har du lyst til å holde en Ergo? 
Kontakt oss på Facebook, eller send en mail til: idehistorieuio@gmail.com
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KLIMADEBATTEN 
PÅ RIM?

Vigdis Evang

Én stemme kan ikke snakke veldig lenge. 
Vanligvis mister man konsentrasjonen og 
glemmer hvor man var, man slipper opp for 
ting å si, eller man beveger seg over i andre 
temaer.1 En enslig stemme tier ganske naturlig 
etter en stund. To stemmer kan holde det gående. 
Når media gjerne vil ha minst to debattdeltagere 
med forskjellig syn, handler det ikke bare om 
balanse og etterrettelighet. Det handler også om 
å skape publiserbar prat, eller sendbar debatt. 
Hvis debatten blir litt skarp og begynner å vitne 
om sterke følelser, er det gjerne en fordel. Sterke 
følelser vekker interesse. 

Dette er et grunnproblem for klimadebat-
ten, og må løses med barnebøker og episke dikt. 
La meg forklare. 

Journalistikkstudenter er velkjente med 
huske-forkortelsen VISAK. Er saken samfunns-
relevant, viktig, noe folk burde vite noe om 
– altså Vesentlig? Kan mottaker Identifisere seg 
med den? Er det rett og slett snakk om en Sen-
sasjon? Er det Aktuelt? Kan det kanskje kobles 
opp mot en Konflikt? «Konflikter og uenighet er 
ofte godt nyhetsstoff fordi det er engasjerende,» 
som Medielabben.no forteller oss.2

Du finner ikke VISAK hos de som driver 
med journalistikk som akademisk felt. Der 
drøfter man heller vesentlighetsbegrepet, sam-
funnsansvar og yrkesetikk. Audgunn Oltedals 

Vesentleg og viktig? Om profesjonsverdiar i jour-
nalistkvardagen er et godt eksempel her.3  I slike 
bøker finner man refleksjon rundt kravet til 
å vekke oppmerksomhet, den konfliktsøkende 
tendensen det fører til, og den potensielle konf-
likten dette kan ha med samfunnsansvaret. 

Journalistikken er altså på ett nivå klar 
over at det å foretrekke konflikt og følelse-
sladd debatt fremfor vennlig (konstruktiv?) 
samtale, og å hele tiden måtte komme med noe 
nytt, gjør noe med fremstillingen. Det stem-
mer nok at både journalister og folk flest har 
en sunn-fornuft-basert tanke om at sannheten 
er å finne mellom to ytterpunkter, men det har 
også noe å si at en opphetet ordveksling vek-
ker mer interesse enn en saktmodig monolog. 
Forskerne sukker at medias balansemani set-
ter dem opp mot håpløst marginale syn. Men 
kan man kalle inn en klimaekspert hver uke 
for å slå fast at, ja, ting går fremdeles skikkelig 
dårlig? Neppe. Det blir jo ingenting mer ut av 
det. En fire-fem minutter, kanskje, med resten 
av intervjuet tilgjengelig på nett. 

Det er mye annet man kunne sagt om klima-
forskningens formidlingsutfordringer. Etter 
mange år med krav om presisjon og nøkterne 
vurderinger skal den stakkars klimaforsker-
en nå svare på spørsmål mens det blinker rødt 
i studios sendelys, og programleder forklarer 
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at dette innslaget skal vare i tre minutter. Blir 
havet varmere? Ja eller nei? Ja, sier forskeren, 
og begynner å forklare hvordan man har fun-
net ut av det. Programleder avbryter. Ja, men 
hvilke konsekvenser kan det få? Ja, nei, altså. 
Ifølge denne modellen er det mulig at… Dette 
blir det ikke god TV av.

I det store og hele er det positivt å inkludere 
flere stemmer for å belyse en sak. Samtidig er 
det ikke alt vi trenger å diskutere. Når hørte 
du sist at noen tok til orde for legalisering av 
voldtekt? Sunn fornuft-tanken om at sannheten 
ligger et sted mellom ytterpunktene avhenger 
av at begge ytterpunktene er rimelige. Vi har 
ikke tid til å skulle etablere at klimaendringene 
eksisterer lenger. Det vi trenger nå, er en måte 
å ta klimadebatten opp på som er normskap-
ende, samlende og engasjerende. 

Heldigvis er boken om emnet allerede 
skrevet. Per Espen Stoknes ga ut Det vi tenker 
på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarm-
ing i 2017. Han forteller at mange blir provoserte 
i møte med utfordrende informasjon som vil 
føre til vanskelige endringer, og at motstanden 
deres må overvinnes med å finne en god felles-
fortelling om et godt liv i fremtiden. På bakgrunn 
av dette skal vi bruke den sosiale kraften som 
ligger i et hevet bryn, en rynket nese eller det 
paft-kritiske spørsmålet Du kutter ikke litt ned 

på kjøtt engang? Stoknes, som har psykologbak-
grunn, vet godt hvor enormt effektiv denne 
sosiale korreksen kan bli. 

Hvordan skal denne normskapende 
fellesfortellingen se ut? Tja. Shoshana Zuboff 
beskriver samtidsmennesket som skviset 
mellom individets tro på selvrealisering og up-
ersonlige makroøkonomiske faktorer som gjør 
denne realiseringen umulig.4 Det er vel ikke 
dummere enn noe annet. Behovet for å kunne 
leve livet som en historie man selv er med på å 
skape – å drive selvrealisering, altså – er også 
noe klimadebatten ofte nekter oss. Det blir så 
stort og fjernt, det hele. Vi må føle at vi er en 
del av historien, en del av verden vi lever i. Den 
store fortellingen må bli liten, også. 

Det klimadebatten trenger, er altså en sam-
lende, normskapende fortelling som ikke er 
debatt- eller konfliktbasert (vi kan vinke farvel 
til journalistene), som har færrest mulige grafer 
og apokalyptiske scenarier (farvel også til 
forskerne), som engasjerer den enkelte og gir 
oss inntrykk av at vi er med på å skape våre 
egne liv. VISAK, altså, men med Konflikt som 
utspiller seg på et sosialt grasrotnivå. Er-det-
ikke-naboens-tur-til-å-måke-egentlig-nivået.  

Det vi trenger er åpenbart et episk dikt. 
Odysseen II: Havnivået stiger. Eller, for å sen-
ke litt på ambisjonsnivået: formidlingen bør 
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ikke skje journalistisk, men som kunst og un-
derholdning. Hvor er barneboken om arbeidet 
mot klimaendringer? Ja, vi ser actionfilmer om 
ekstremvær. God start! La også oss se en film 
hvor hovedpersonen ergerlig nok må slutte å 
kjøre bil og spise kjøtt, men samtidig forelsker 
seg (er det ikke slikt filmfigurer driver med?) 
eller lærer at det dypest sett er vennskap som 
betyr noe. En komedie satt til en anti-olje-aks-
jon. Personlig ville jeg gitt mye for en film hvor 
havnemesteren i Flåm endelig får bannlyst 
cruiseskipene, hvorpå de forvirrede passas-
jerene kryper i land med bagasjen i hånd og 
finner ut at man egentlig har en mer givende 
og naturnær opplevelse hvis man tar toget.

Noen vil kanskje innvende at dette ikke 
høres ut som rare greiene, og det er sikkert 
riktig. Men hvor mye mer interessant er det 
egentlig med amerikanske kontorlandskap 
eller Britisk Kosekrim nr. 324, nå lagt til en 
enda mer idyllisk liten landsby med enda flere 
roser voksende oppetter stenveggene? For ik-
ke å snakke om superheltene. Jeg vil heller se 
ti timer langsom-TV om havnen i Flåm enn 
så mye som ti minutter mas med radioaktivt 
traumatiske opplevelser, barndomsrivaler 
og glinsende spesialeffekter. Reality-TV har 
også et klart potensiale. Så du tok flyet til Ba-
li, sier programlederen, med dårlig skjult 

forakt i stemmen, og fører opp et lite kledelig 
tall i deltagerens personlige klimaregnskap. 
Normskapende og greit.. 

Fremdeles misfornøyd? For plumpt? Stå 
ikke der og klag! Sett deg heller ned og skriv 
Antropocen, det nye verdensreddende dida-
ktiske diktet. Jeg forventer minst tre tusen 
verselinjer, helst jambisk med kryssrim. På 
forhånd takk!
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