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Mennesker som kjem
per for å opplyse om 
klimakrisenes kon
sekvenser for fattige 

land og mennesker, kan være 
stolte av Den norske kirke.  
 Siden den sosialetiske offen
siven i kristne miljøer på 1960 
og 70tallet har kirkesamfunn 
over hele verden frontet mil
jøkampen, med Patriarken av 
Konstantinopel som en av de 
fremste.

Kjell Arne Norums bok Gud 
og miljøet er et slags «oppsam

lingsheat» i så måte. Han henter 
inn mange kjente perspektiver 
på miljø og natur, og så vidt jeg 
kan bedømme er han på høyde 
med forskningen.

Hva er et menneske? Den 
som har Bibelen som veileder i et 
skriftlig arbeid, er  garantert stor
slagne perspektiver og  poetiske 
blikkfang. Gåtene strømmer 
g jennom helligteksten som 
 levende vann. Første kapittel  i 
Gud og miljøet åpner med et un
dringsspørsmål av  bibelsk for
mat, et spørsmål som også er 
sentralt i den fasen av jordens 
historie som nylig fikk betegnel
sen Antropocen: «Hva er et men
neske?». Svarene til Norum går 

langt i å se på hele jorden som et 
fellesskap, særlig fordi han pre
siserer så sterkt menneskets ge
netiske likhet med andre skap
ninger.

I kapitlene som følger får vi 
vite mye om Bibelens syn på 
 natur, forvalteransvaret, et eget 
kapittel om klodens tilstand, 
 vettug moralsk kritikk av hold
ninger og livsstil, samt en sam
tale og studieplan.

Hva det siste angår kunne 
man si at ingen av kunnskapene  
i  boken får gå til spille uten at 
leserne har arbeidet for den 
 åndelige føden. Det kalles reto
risk husholdering, og det siste 
er en av grunnbetydningene i 
 begrepet økologi. 

Ingen vanlig lærebok. Stil
nivået i teksten berører meg. For
fatterstemmen skaper et  sosialt 
rom i sin formidling,  eller en sak
prosaisk fortellerstemme.  Teksten 
har et rolig tempo og et nærvær 
som etablerer et fellesskap med 
leseren. Jeg tror det skyldes at 
kunnskapene er så solide og 
velintegrerte at formidleren kan 
tre tilbake for det som formidles. 
Altså er dette  ingen vanlig lære
bok, men en bok som forkynner 
leseren et godt budskap: I kampen 
for rettferd,  under den livsfarlige  
overopp hetingen av kloden, har 
vi Gud på vår side, siden Gud 
 elsker alt han har skapt. Ikke bare 
menneskene og de kristne, ikke 
bare de gode og rettferdige, men 
alt levende, alle mennesker, hvert 
bitte, lille håp i alt levende.

G u d s p a ra d o k s e t .  M i ne 
kritiske  anmerkninger går blant 
annet på at Norum ofte beskriver  
virkningene av klimakrisene 

som rene naturhendelser. Det 
minner om en selvmotsigelse 
fordi han også forsøker å vise 
hvordan Gud, menneske og na
tur hører sammen. For det er 
noe ved Skapelsen som er lyt
tende, som om Skapelsen av all 
naturen er stillhetens område. 
Er det ikke slik Gudsparadokset 
fremtrer for oss mennesker? At 
Skaperen  taler gjennom taushet, 
for å henvise til begrepet Arnold 
Eidslott ofte tok i bruk? 

St i l lhetsrommet mel lom 
 skaper og skapt er en virkende 
realitet, det vil si mye mer enn en 
opplevelse. Kanskje det er i dette 
rommet at enheten mellom men
neskenatur og skaper er virk
somt, vekstvillig og modnende. 
Det kunne kalles gudsmiljøet.

Hvor er klimaflyktningen? 
Klimakrisene handler ikke len
ger om klima, men om flyktnin
gen. Ved å si det slik, får vi da 
øye på mennesket i kamp med 
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 Norum går 
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jorden som et 
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KlimAKrise: Bibelen kan inspirere oss 
og motivere oss til handling for å ta vare 
på miljøet, mener Kjell Arne  Norum i 
boka Gud og miljøet. Vår  anmelder er 
imponert. Her fra Brumunddal i høst, 
hvor store nedbørsmengder førte til 
flom og oversvømmelse. 
 Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix/arkiv

Etter et lokalvalg der klima spilte en stor rolle, kommer det 
en bestselger-kandidat fra Verbum forlag som går rett inn i 
samfunnsdebatten.
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Claus Hoel Kringsjå er 
en kortvokst og likblek 
sønn av en frontkjem
per, og i etterkrigstidens 

Molde og omegn er det et liv i 
utenforskapet som gjelder. I til
legg skjønner han hva fuglene 
sier. På drøye 300 sider, delt inn i 
hele 56 kapitler, samt et etterord, 
spenner den meritterte og pris
belønte dikter og oversetter Knut 
Ødegård opp et stort lerret i sin 
aller første roman. Først tenker 
leseren at her er det nesten for 
mye av det gode, og etter hvert 
viser det seg dessverre at det er 
akkurat det det er.

Røverhistorie. Det er en 
 ordentlig røverhistorie Ødegård 
serverer oss. I tillegg til Claus 
opptrer også blant annet en filip
pinsk predikant med elefantsyke, 
en polsk fiolinist som har rømt 
fra nazistene, religiøse fisker
døtre med en hang til engelsk ro
mantikk og særlig Lord Byron og 
tidligere østfrontkjempere som 
er ekstremt opptatt av hvem som 
egentlig skrev Heims kringla. Og 
innimellom skjer det også mys
tiske drap, der de ranke og selv
rettferdige motstandsmennene 
som etter krigen hevnet seg på 
Claus' familie blir funnet drept 
en etter en, under mystiske om
stendigheter. 

Språklig virtuos. I de korte  
kapitlene ramses historiene 
og skjebnene opp. Ofte er det 
 underholdende, innimellom er 
det tankevekkende, og et par 
ganger må jeg slå opp og sjekke 
om det forfatteren skriver har 
basis i virkelige historiske hen
delser eller om det er fri fantasi. 
Ødegård er i tillegg en språklig 
virtuos, og formuleringsgleden i 
de lange, ofte snirklete setning
ene er påtagelig. Her plukkes 

det frem ord og uttrykk fra det 
norske språks rikholdige skatt
kammer, og på sitt beste er det 
en fryd å lese. 

Som for eksempel denne be
skrivelsen av Claus' familie: 
«Den skam som lå over familien,  
både av medisinske og ideologis
ke grunner, ble oppveiet av slek
tens driftige forretningsmenn 
som fikk kronene til å rulle,  men 
bare i liten grad inn i vårt hus, 
som en gang var hovedsetet: Der 
rådet apatien, og mangelen på alt 
initiativ hadde liksom satt seg 
fast i sjeselongene.»

Slurv. Men til tross for mange  
gode tilløp så kommer fortel
lingen aldri ordentlig i gang. 
Hver gang lesingen kommer 
inn i en flyt brytes historien av, 
og så er det over til noe annet. 
Videre  skjemmes teksten av en 
del åpenbare skrive og tegnset
tingsfeil – og enkelte sider også 
satt i en merkbart mindre skrift
størrelse enn resten av boken, 
uten at jeg kan se at det er gjort 
med overlegg. 

Teksten har også en del unød
vendige og urytmiske gjentagel

ser på ord og setningsnivå. Slikt 
slurv, som redaktør og språk
vasker burde ha plukket bort, 
 bidrar dessverre til å svekke til
troen til fortellingen ytterligere. 

Overlesset. Og det viser seg 
at romanen ikke går opp. Som 
leser inngis man visse forvent
ninger. Kanskje særlig en for
ventning om at det skal komme 
noe ut av de mystiske drapene. 
Men også at noen av de mange 
andre alvorlige  hendelsene og 
episodene skal få en eller an
nen konsekvens, at de skal bety 
noe. Men den ene handlingstrå
den  etter den andre renner bare 
ut i sanden. 

I stedet bys vi på stadig nye 
innfall. Mot slutten handler store 
deler av teksten om sopp (ispedd 
en hel del oppskrifter på ulike 
soppretter), mens dramatiske 
episoder som et spedbarnsdrap, 
at Claus rømmer med et sirkus og 
at hans far har bygget en «unn
slippelsesmaskin» som gjør at 
han kan gå på vannet, blir un
nagjort på summarisk vis. På det 
tidspunktet har leseren dessver
re for lengst falt av lasset.

Knut Ødegårds roman
debuterer med en inn
fallsrik og vilter fortelling 
som byr på en del gleder 
før den går seg vill i sine 
egne digresjoner.

Rotete  røverhistorie

Uinnfridde forventninger: Knut Ødegård er en språklig virtuos, men 
til tross for mange gode tilløp så kommer fortellingen aldri ordentlig i 
gang, mener vår anmelder. Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss
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For mye av det gode.
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naturkreftene, og dermed oss selv? FN anslår at 
halvparten av dem som flykter fra klimaødeleggel
sene vil bosette seg i nærheten av sitt opprinnelige 
hjemsted. Men dagens katastrofale politiske kurs 
kan likevel innebære at titalls millioner mennes
ker må lete etter tryggere landområder, på flukt 
fra naturomveltningene.

Jeg synes Norum underspiller disse mennes
kelige følgene av klima og miljøkrisene. Ja, han 
nevner begrepet «flyktning» kun i et par avsnitt. 
Ellers er sitatene og kildetilfanget så konservativt 
og tradisjonelt at det kan se ut som om virkelig
hetsbeskrivelsen er tildelt halveringstid.

Forløsning og frelse. Ikke desto mindre er det mye 
spennende å lese i denne boken, blant at  forfatteren 
ikke skiller frelsesmysteriet fra  naturomgivelsene:

«Evangeliet som disiplene skulle bære ut i ver
den, er et godt budskap for alt Gud har skapt, og 
nå kan det ropes ut over sletter, fjell og hav og opp 
mot selve stjernehimmelen at Jesus Kristus er den 
som bringer forløsning og frelse».

Når Skaperen tiltaler oss gjennom et subjekt, 
er det enestående menneskelige muligheter som 
uttrykkes: «Se, jeg gjør alle ting nye». Dette håps
imperativet gjennomsyrer Kjell Arne Norums gode 
bok.
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