75 dage på fjeldet med fiskestang og notesbog
I juli, august og september 2020 havde jeg studieorlov. I stedet for at sidde på mit kontor eller på et
bibliotek med stakkevis af bøger, tog jeg ud i de norske fjelde 500 km nord for polarcirklen med telt,
fiskestang, kamera og et par bøger.
Klimakrise og hjerneforstoppelse
Jeg havde søgt studieorlov af to grunde. For det første ønskede jeg at fordybe mig i klimateologi. Emnet var
og er en aktuel udfordring i mit præstearbejde. Tuse Næs og Hagested pastorat er gammelt landbrugsland,
og her ulmer konflikten mellem konventionelle bønder og økologiske borgere. Også inden for menigheden.
Flere gange er kirken blevet bedt om at tage stilling: Vi har 11 hektar kirkejord. Kan de omlægges til
økologi? Mange spørger også ind til Grøn Kirke. Desuden møder man jævnligt mennesker med store
klimabekymringer. I denne forbindelse var jeg også blevet opmærksom på den inkarnationsteologi, der går
under betegnelsen ”Deep Incarnation”. Dette ønskede jeg at fordybe mig i, så jeg som præst kunne blive en
mere kvalificeret samtalepartner på klimaområdet.
For det andet havde jeg søgt orlov for at undgå hjerneforstoppelse. Hjerneforstoppelse er vist ikke et rigtigt
ord, men det dækker over det fænomen, at man har for mange ting at tage stilling til, for mange
intellektuelle opgaver og for mange ord, der skal skrives. Så i min orlov havde jeg egentlig ikke behov for, at
der skulle fyldes meget nyt på maskinen, men derimod, at det, der allerede var indenbords, kunne blive
ordnet og sorteret for at finde anvendelse. Og i samme åndedrag søge næring til min tro og styrke min
arbejdsglæde. Eller sagt med et billede, at jeg gerne ville ud og samle brænde til det bål, der sommetider
kun gløder svagt og sommetider synes næsten udbrændt. En sådan brændesankning er der ikke altid plads
til i den almindelige arbejdsuge.
Friluftsliv og præstationssamfund
Jeg fik bevilget studieorloven i slutningen af oktober 2019 og begyndte at planlægge en længere fjeld- og
vandretur på Nordkalotten (den del af Norge, Sverige og Finland, der ligger nord for Polarcirklen), men da
coronapandemien brød ud, var der mange planer, der måtte laves om. Grænserne mellem Sverige og Norge
var lukkede og alle turistforeningshytterne ligeså. 14 dage før orloven skulle begynde åbnede Norge sine
grænser for danskere, og det indrettede jeg mig efter.
Jeg skal med det samme understrege, at jeg hverken var alene eller sultede – endsige udelukkende klarede
mig på naturens vilkår. De sidste årtier har præstationssamfundet også sat sit aftryk på friluftslivet. Et lidt
karikeret billede af tidens friluftsliv er den midaldrende mand med is i skægget og tårer i øjnene, der klarer
utrolige bedrifter, lever af bark og mus, går langt og bestiger store højder. Men helt fra begyndelsen af
planlægningsfasen havde jeg understreget for mig selv og dem, jeg havde talt med om rejsen, at dette ikke
skulle være en manddomsprøve. På grund af fjernsynsprogrammer som Alene i vildmarken blev jeg
nærmest nødt til at lave en slags anti-målsætning: Jeg vil ikke sulte. Jeg vil ikke være for meget alene. Jeg vil
gå nøjagtig så langt, jeg har lyst til hver dag. Jeg vil tage hjem fra fjeldet, hvis jeg keder mig eller savner
civilisationen og familien. Umiddelbart var jeg meget tilfreds med disse anti-målsætninger, men det skulle
senere vise sig at give uforudsete problemer.
I de første 35 dage havde jeg selskab, først af min kone og børn, dernæst en norsk studiekammerat. Resten
af dagene var jeg alene. Kosten var simpel: Ris, knækbrød, brunost, pulverkaffe og fisk på mange måder.
Heldigvis fandt jeg mange bær: Multebær, blåbær og tyttebær. Fiskemæssigt var det godt, selvom jeg ikke
slog personlige rekorder, men der var fisk i gryden eller på stegepanden næsten dagligt. To gange i løbet af
de 75 dage opsøgte jeg civilisationen og en dagligvarebutik for at hente proviant.
Ødemark og kulturlandskab
Det var spændene at færdes i de nordnorske fjelde, som er en blanding af ødemark og kulturlandskab.
Ødemarken oplever man, når man bevæger sig uden for stierne og opsøger dale og fjelde, hvor man aner
noget temmelig uberørt. Men alligevel har man også denne kulturlandskabs-fornemmelse: Samerne og
rensdyrene har brugt området i mere end 1000 år, man ser deres stier og trækruter, gamle bopladser og
fangstgrave. Og de norske bønder har høstet af naturen i mange år, jagtet, plukket bær, fisket og hentet

træ i dalene. Her finder man enkelte gamle tømmerhytter. Desuden har friluftslivet sat sit præg på
landskabet med gode stier, planker (spanger) over sumpene og broer over de største elve.
Uforudsete udfordringer
Som sagt viste det sig efterhånden, at det var problematisk ikke at have nogle målsætninger. For
selvfølgelig begyndte jeg at savne dem der hjemme og føle mig ensom. Selvfølgelig var jeg sulten. Og
dagene i fjeldet blev forvandlet til rutineprægede hverdage: Båltænding, kaffekogning, pakke lejren,
vandre, slå lejren op, fiske aftensmad, lave bål… Og eventyrlyst blev erstattet med eventyrpligt. Men fordi
jeg ikke havde målsætninger, forstyrrede og rumsterede spørgsmål som: Er jeg sulten nok nu? Savner jeg
dem nok? Keder jeg mig for meget? Skal jeg tage hjem? Så til sidst lavede jeg tre målsætning: A) 75 dage
på fjeldet. B) Fange en fjeldørred på 2 kg. C) Se fjeldet i efterårsfarver. Jeg fangede ikke en fjeldørred på 2,
men en på 1,9 kg. Resten kom i hus.
Hvad har jeg fået med mig hjem?
Som skrevet ovenfor, så ville jeg beskæftige mig med klimateologi og Deep Incarnation.
Deep Incarnation (først defineret af professor Niels Henrik Gregersen og siden af mange andre) er en
inkarnationsteologi, der tager den moderne naturvidenskabs erkendelser meget alvorligt. Hvad betyder
evolutionslæren, læren om The Big Bang og indsigt i genetikken for vores forståelse af, at Gud inkarnerede
sig i Jesus? Hvad betyder det at Jesus var et menneske, der var et resultat af en millioner af år lang
evolution? Hans celler bestod af det urstof, som hele universet består af, og som for 13,7 milliarder år
siden var hårdt sammenpresset. Og hvad betyder det, at han havde 25 procent fælles gener med et træ,
mere end 70 procent gener til fælles med en markmus og 98 procent til fælles med en gorilla?
Desuden påvirker evolutionslæren den klassiske teologis syn på lidelse, for verden fremstår tvetydig:
Skønhed, frugtbarhed og glæde følges med grusomhed og lidelse. Den klassiske tanke om at lidelsen er et
resultat af menneskelig synd stemmer ikke overens med de erfaringer man får, når man betragter den
lidende natur: myg der stikker mennesker, fisk der spiser myg, mennesker der spiser fisk… Lidelsen var der
inden mennesket, og er nærmest en struktur i skaberværket.
Endelig er alle tings forløsning et gennemgående tema blandt de, der beskæftiger sig med Deep
Incarnation. Det skaber-Ord, ved hvem alt blev skabt, lod sig inkarnere og blev mennesket Jesus, ved hvem
alt skal blive forløst (jf. Kollosenserhymnen). Denne frelse gælder ikke blot mennesket, men også
fugleungen, der falder ud af reden, og går en ensom død i møde (Deep Incarnations arketype på naturens
lidelser).
Det græske ord oikos er et andet gennemgående tema i klima-teologien. Oikos betyder hus, og vi møder
det i betegnelserne økumeni, økonomi og økologi. Økologien er ikke snævert forstået som en særlig
landbrugsform kontrolleret af EU-direktiver, men derimod en tanke om alle tings sammenhæng: At vi er
afhængige af f.eks. planterne og insekterne, og at vi er et skabningsfællesskab. Og den økonomiske tanke
berører det fænomen, at på mange måder er jorden som en hustand, og at der er en meget uretfærdig
økonomisk slagside forbundet med klimakrisen. Hvad vi nyder i den nordvestlige del af verden, straffes de
for på den sydlige halvkugle.
Den globale opvarmning bliver den allerstørste udfordring for mennesker, der lever i det 21. århundrede.
Jeg har både personligt og som præst været optaget af klimaspørgsmål længe, men gået om sagen som
katten om den varme grød. Men i orloven rustede jeg mig til at tage fat. Jeg kommer ikke til at tale om
flæskefars contra plantefars, eller prædike om elbiler og solceller. Men vores forbundethed og slægtskab
med resten af skaberværket, vores lange evolutionære historie sammen, vores genetiske fælleskab og det
glædelige og forpligtigende ved, at vi har den samme skaber og frelser, det bliver nok en rød tråd i mit
præstearbejde fremover.
Afslutning
Jeg bragte også meget andet med hjem fra orloven. Ud over en stor håndfuld ørnefjer havde jeg flere
notesbøger med fra fjeldet. De indeholdt nye sange og salmer, strøtanker om alverdens ting, som lægedom
i naturen, biofili og menneskets indbyggede kærlighed til verdens liv. Desuden skrev jeg lidt om mine
overvejelser om den industrielle revolution, som er hovedårsagen til den globale opvarmning, men måske
også bliver løsningen. Og i den forbindelse også tanker om, at det er helt fint at give afkald på rigtig mange

ting. Det var i hvert fald min erfaring de 75 dage, at glæden ikke er proportional med antallet af ting og
luksusvarer. Tværtimod.
Man kan have lange og uafbrudte tankerækker, når man er alene i naturen. Dermed ikke sagt, at tankerne
er dybsindige. Men for min tiltagende hjerneforstoppelse var orloven en lindrende og utrolig dejlig tid. Den
var fuld af strabadser, tung vandring og sød hvile. Det var en orlov sammen med andre af Guds skabninger:
Både myggene, der nød godt af mit blod, fiskene, der led døden på grund af min sult, og bjerge og elve, der
formentlig var fuldstændig ligeglade med min tilstedeværelse. Og jeg fik sunget, savnet og samlet brænde.

