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ABSTRACT 
 

This master thesis examines the role of ethics and creation within the works of Knud E. 

Løgstrup  (1905-1981) and Gustaf Wingren (1910-2000) following how these motifs 

evolved throughout their authorships. The investigation will analyze selected articles 

and books from both authors in the time span of 1930-1990, showing how the interplay 

between ethics and creation are early themes that later evolved into ecological 

perspectives in both Løgstrup's and Wingren's theological inquiries. Accordingly, this 

study has two sections: The first part is a survey of the roles that ethics and the creation 

have played in Løgstrup’s and Wingren’s works, both commonly and separately for 

each, whereas the second part is a description of the ecological thinking that grew out of 

Scandinavian Creation Theology, finding its explication in a student of Løgstrup, Ole 

Jensen (1937-2021). Jensen was inspired by both Løgstrup and Wingren in his 

argumentations for stronger theological focusing on nature and environmental changes. 

My purpose for this thesis is therefore to show the connections between all three 

authors, studying the role of ethics and creation in Løgstrup's and Wingren's theologies 

and continuing with these motifs in the creation theology of Jensen. 

In my examination I will focus on early sermons, articles, and dissertations of Løgstrup 

and Wingren from the 1930s-40s, continuing with their main works from the 1950s-60s, 

and afterwards discuss the later parts of Løgstrup’s metaphysics and the political 

theology of Wingren in the 1970s-80s. In the second part of my dissertation, I will 

discuss the role of ethics and creation in Jensen’s articles and books from the 1970s and 

compare the motifs in Løgstrup’s and Wingren’s creation theologies with their later use 

in the ecological and theological thinking, which Jensen combined to an Ecotheology. 

The aim of this presentation is to show, that Scandinavian Creation Theology and 

Ecotheology go hand in hand in many ways and could present a united response in 

theology to the environmental waste and exploitation, which the world is currently 

facing. 

The result of this investigation shows that Løgstrup and Wingren over time have built 

their views on ethics based on theologies of creation. They both stressed a connection 

between anthropology and theology. Løgstrup displayed sovereign life expressions and 

an ontological understanding of ethics, while Wingren developed christological 

arguments on ethics and creation so that religious life actually means a way of 
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becoming human. Løgstrup argued for the sensibility of nature, while Wingren 

criticized its exploitation by society. 

The research question that this thesis will try to solve is whether Løgstrup and Wingren 

only inspired Jensen to develop his own Ecotheology by virtue of their Creation 

Theology, or whether Ecotheology already existed within Løgstrup’s and Wingren’s 

theologies before Jensen defined it? 
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INDLEDNING 

 

Når stadig flere mennesker i dag har en irreligiøs livsforståelse, kan det være 

nærliggende at stille spørgsmålstegn ved, hvad vi egentlig kan bruge kristendom til i 

dag, og hvis den faktisk kan bruges, hvad dens teologi egentlig vil kunne bidrage med i 

forhold til det almindelige menneskes hverdag i et postsekulært samfund, hvor kirken 

og kristendommen i dag reelt set ikke har nogen dominerende indflydelse på folk liv? 

Er det muligt, at kristendommen i dag kan tilbyde et bedre verdens-, menneske- og 

natursyn end det, som har domineret dens teologi tidligere og alt for ofte har resulteret i 

dens fordømmelse af omverdenen? Og er det muligt, at den altoverskyggende og 

empatiløse kapitalisme i vores vestlige samfund kan møde modstand i form af 

kristendommen, der med sit budskab om næstekærlighed ikke kun vil omfavne 

mennesket, men også alverdens fænomener som planter og dyr, jorden og dens 

mineraler? Det sidste mener jeg nemlig, at kristendommen gør, og jeg finder 

begrundelsen herfor i den kristendomstolkning, som Løgstrup (1905-81) og Wingren 

(1910-2000) repræsenterer, idet begge tolker kristendommens ethos og dens 

skabelsestanke positivt i forhold til forholdet imellem mennesket og naturen. Det er jeg 

ikke ene om. Der må nemlig være en grund til, at det var Løgstrups elev, Ole Jensen 

(1937-2021), som også kendte Wingren, der i forlængelse af de to forfattere sidenhen 

skulle argumentere for en økoteologi.  

 

I denne afhandling undersøger jeg, hvordan etik og skabelse som motiver hos Løgstrup 

og Wingren udviklede sig i takt med deres arbejdsliv, og efter deres tid blev overtaget af 

Jensen og andre teologer, som ligeledes mente, at kristendommen bør bidrage til at 

beskytte verdens økologiske tilstand. Det er nemlig på høje tid, at kristendommen 

begynder at bidrage midt i den aktuelle klimakrise, eller i hvert fald får et større fokus 

på dette arbejde inden for dens allerede publicerede teologi, som har påtalt, at vi 

mennesker har et ansvar i forhold til verdens vitale velstand og dens iboende liv. Her 

kommer skandinavisk skabelsesteologi hos Løgstrup og Wingren, økoteologi hos 

Jensen og en række nyere bogudgivelser i forlængelse af dem vores verden og dens 

natur til undsætning. I forhold til klimakrisen kan det i dag ses, at det er den 

kristendomstolkning, som italesætter menneskets rolle i forhold til varetagelse af 
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naturen, dyreracerne og plantearterne, som nu er i høj kurs. Både i internationale og 

danske tidsskifter er der et øget fokus på den skandinaviske skabelsesteologi hos 

Løgstrup og Wingren, og ligeledes på økoteologien hos Jensen.1 

 

Problemformulering 

Med et specifikt fokus på etik og skabelse i Knud E. Løgstrups og Gustaf Wingrens 

tekster fra 1930’erne til 90’erne vil jeg undersøge, hvordan disse motiver udvikler sig i 

løbet af deres forfatterskaber. Jeg vil se på, hvordan Løgstrup og Wingren er relateret 

sig til Ole Jensens værker fra 1970’erne, og på baggrund heraf vurdere, om der er en 

forbindelse mellem Løgstrup og Wingrens skabelsesteologier og Jensens økoteologi. 

Derfor kan problemet for min undersøgelse formuleres sådan her: 

 

Hvorledes udviklede motiverne etik og skabelse sig hos Knud E. 

Løgstrup og Gustaf Wingren undervejs i deres forfatterskaber, og på 

hvilken måde peger de hen imod økoteologi hos Ole Jensen? 

 

Afhandlingens form 

Med det for øje at besvare ovenstående vælger jeg at skrive min afhandling som et 

oversigtsspeciale. Det betyder, at jeg hverken tager udgangspunkt i et monografisk værk 

eller arbejder monologisk med en forfatter. Derimod arbejder jeg med en konstellation 

af flere forfattere for at jeg komparativt kan behandle, hvordan de hver især forholder 

sig til etik og skabelse. Konsekvensen ved et oversigtsspeciale er, at der vil være 

områder jeg ikke berører, mens fordelen er, at jeg kan fremhæve det mest relevante. Jeg 

er overbevist om, at denne arbejdsform er den mest relevante i forhold til min 

problemformulering, og at min besvarelse vil blive mere fyldestgørende i forhold til 

motiverne etik og skabelse ved at undersøge motiverne hos både Løgstrup og Wingren, 

da begge forfattere var så stærkt påvirkede af hinanden.  

 

 

 
1 Af indslag vil jeg nævne bøger som: Wolf. 1997. Etikken og universet, Ishøy. 2009. Klimaklar 

Kristendom, og Gjerris. 2019. Upraktisk håndbog i lysegrønt håb, og tidskrifter som: Dialog: A Journal 

of Theology 60 (2) – Scandinavian Creation Theology (Juni 2021), og Kritisk forum for praktisk teologi 

162 – Grøn kirke og økoteologi (December 2020). 
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Jeg vil altså lave en motivforskning over etik og skabelse i Løgstrups og Wingrens 

forfatterskaber. De har henholdsvis skrevet i omegnen af 1239 og 750 publikationer.2 

En undersøgelse af deres virksomhed nødvendiggør et specifik fokus, der indsnævrer 

stoffet, og jeg har måtte udvælge artikler og uddrag af bøger for at gøre mit projekt 

nogenlunde overkommeligt. Derfor hedder det i problemformuleringen: »udviklingen 

(...) undervejs i deres forfatterskaber« og ikke »udviklingen (...) i hele deres 

forfatterskab«. Det sidste er en vigtig detalje. Afhandlingen indeholder overordnet to 

dele, der hver for sig vil besvare sin del af problemformuleringen.  

 

Yderligere er Løgstrups og Wingrens arbejde med etik og skabelse motiver der lever 

videre inden for skabelsesteologi og økoteologi, især i Skandinavien. Derfor har jeg 

også inddraget Jensen i forhold til Løgstrup og Wingren for at kunne følge den 

udvikling, de går igen i Jensens forfatterskab, og som gør, at deres 

kristendomstolkninger flettes ind i hinanden. Jeg mener, at en grundig læsning af 

motiverne etik og skabelse hos Løgstrup vil afsløre en forbindelse til Wingren og 

omvendt. Ligeledes vil etik og skabelse hos Jensen kræve et tilbageblik på Løgstrup, 

ligesom der også kan ses tydelige spor på fælles inspiration mellem Jensen og Wingren. 

Specialets primære fokus vil således være på Løgstrup og Wingren, og på en 

undersøgelse af etik og skabelse hos dem begge. Det sekundære fokus er at 

perspektivere de tidligere analyser af Løgstrup og Wingren til økoteologien hos Jensen. 

Til slut vil jeg sammenstille dem alle og lade det føre til en diskussion. 

 

 
2 Jeg har tallene fra: Karstein M. Hansen 2006. K.E. Løgstrups forfatterskap 1930-2005. En bibliografi, 

og fra: Leif Lindin, Ann-Louise Svensson & Jonny Karlsson 1996. ”Gustaf Wingrens tryckta skrifter 

1933-1995.” i: Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av 

hans 85-årsdag den 29 november 1995. 
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TEORI 

 

Hvorfor nu egentlig læse Løgstrup og Wingren sammen? Inspirationen til dette har jeg 

fundet i en forståelse af dem begge som værende repræsentanter for den skandinaviske 

skabelsesteologi. Det er en samlebetegnelse,3 hvormed der tales om en særlig teologisk 

tradition, der i det tyvende århundrede kendetegnede en række skandinaviske teologer, 

heriblandt Løgstrup og Wingren. Jeg er især blevet inspireret af en nyere udgivelse fra 

2017, Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and 

the Future of Scandinavian Creation Theology af Niels Henrik Gregersen, Bengt K. 

Uggla og Trygve Wyller, der undersøger disse skandinaviske skabelsesteologer i 

forlængelse af Martin Luther (1483-1546) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872), som en 

forklaring på, at danske og svenske teologer som Løgstrup og Wingren repræsenterer en 

anden teologisk tradition i efterkrigstiden end den, som generelt var præget af den 

dialektiske teologi på daværende tidspunkt (Gregersen, Uggla & Wyller 2017, 11-33).  

 

Jeg vil derfor hernæst komme yderligere ind på den forbindelse, som Løgstrup og 

Wingren har til Martin Luther og hans skabelsesteologi, og derefter, med eksempel i 

Karl Barth (1886-1968), understrege deres forskellighed fra den dialektiske teologi, der 

dominerede efterkrigstidens teologi. Til sidst i dette afsnit vil jeg også få placeret 

Løgstrups og Wingrens forbindelse til Jensen, og således få præsenteret min 

overordnede begrundelse for at læse dem alle tre sammen her i opgaven. 

 

Skabelsesteologi 

For både Løgstrup og Wingren har den store tyske reformator Martin Luther, og hans 

skabelsestanke været en inspirationskilde til, at de udformer deres egne 

skabelsesteologier. Den tidligere Løgstrup-elev, Ole Jensen, studerede i årene 1958-62 

og kan huske, at Løgstrup flittigt gjorde brug af Weimarer Aufgabe (1883–1929), et 

stort bogbind over de lutherske skrifter, når han underviste i Luthers samfundsetiske 

skrifter (Jensen 2007, 100). Også Wingren mindes i sine erindringer, hvordan han 

 
3 I de sidste 10-15 år er skandinavisk skabelsesteologi blevet mere udbredt. Jan-Olav Henriksen (2010. 

The Cambridge Dictionary of Christianity) og Niels Henrik Gregersen (2011. Religion Past and Present) 

har i opslagsværker skrevet om dette. Senere har en række udgivelser taget termen til sig, og det viser sig 

i en bog som: Gregersen, Uggla & Wyller 2017, Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, 

Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology, og i en som: Gerle & Schelde 

2019, American Perspectives meet Scandinavian Creation Theology. 
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nærmest dagligt dykkede ned i Luthers skrifter og blev renset af deres kritiske og 

direkte holdninger til menneskets formåen (Wingren 1991, 180). I den forbindelse bør 

Luther derfor nævnes som en vigtig forgangsfigur til den skabelsesteologi, Løgstrup og 

Wingren selv udviklede. 

 

Særligt bør to termer, som Luther bruger i sin fortolkning af skabelsesteologi, 

fremhæves. Der er ideen om den naturlige lov (lex naturalis) og den guddommelige 

videreskabelse (creatio continua). Begge kommer til udtryk i Luthers Den store 

katekismus (Luther 1529/1910, WA 30 I, 183-85), hvori han beskriver loven (Ibid. 84), 

som en af Gud statueret ordning for, hvordan mennesket kan opfylde den 

guddommelige skaberhensigt og intention for os, hvis blot vi formår det (Ibid. 85). 

Forsøget må mennesket efterstræbe i det levede liv og hverdagen, som Gud ikke blot 

har sat i gang, men ustoppeligt fornyer og opretholder. Luther siger: »Das meine und 

gleube ich, das ich Gottes geschepffe bin, das ist, das er mir geben hat und on unterlas 

erhelt leib, seele und leben« (Ibid. 83). Ifølge Luther kan vi kende Gud som skaberen på 

disse to funktioner, og det er principper, der også går igen i Løgstrups og Wingrens 

egne teologier om skabelsen. Der er selvfølgelig meget mere at sige til Luthers 

skabelsestanke, og det ovenstående er blot en fremhævelse af enkelte tanker hos Luther, 

som Løgstrup og Wingren hæfter sig ved i udarbejdelsen af deres egne 

skabelsesteologier, og som viser, at der altså går en længere tradition forud for 

skabelsesteologien i Skandinavien. 

Når jeg derfor kalder Løgstrup og Wingren for skabelsesteologer (hvilket de også kaldte 

sig selv), mener jeg ikke, at skabelsesteologien har sit ophav i dem, for den går tilbage 

til kristendommens begyndelse og endda længere endnu til Det gamle testamentes 

skabelsesberetning og salmetradition. Løgstrup og Wingren nyfortolker derimod 

skabelsesteologien gennem Luther – hvad der var nødvendigt, for den fik stærk kritik i 

perioden fra 1920’erne og frem, samtidig med at Løgstrup og Wingren i disse år var 

studerende.  

 

Åbenbaringsteologi 

I Løgstrups og Wingrens studieår var kristendom i en protestantisk kontekst præget af 

den dialektiske teologi, der mente, at teologi og logik ikke kunne tale samme sprog. Det 
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var holdningen hos flere af datidens store teologer (Karl Barth, Rudolf Bultmann, 

Friedrich Gogarten), men blandt dem var der også uenighed om, i hvor streng forstand 

adskillelsen skulle være. Bultmann (1884–1976) og Gogarten (1887-1967) mente, at 

teologi kunne tale til menneskelige anliggender som etik og politik gennem den kristne 

fortælling om Jesus af Nazareth, mens Barth (1886-1968) påstod, at det var i biblens ord 

og ikke i noget menneskeligt anliggende, at teologiens grundlag skulle findes, hvis den 

overhovedet kunne blive åbenbaret for mennesket. Af de dialektiske teologer er Barth 

derfor det mest radikale eksempel på en rendyrket åbenbaringsteolog, og en person, som 

både Løgstrup og Wingren bruger spalteplads på at argumentere imod – Wingren i 

Teologins metodfråga (1954) og Løgstrup i Skabelse og tilintetgørelse (1978) – så det 

gør jeg også.  

 

Barths teologi begynder ikke med den første trosartikel, og i hans skrifter kommer 

kritikken af skabelsesteologien også til udtryk. Det ses i Die Kirchliche Dogmatik 

(Barth 1932/1987, 411-19). For i udlægningen af den første trosartikel skriver Barth, at 

»Gott als unser Vater, als der Schöpfer ist unbekannt, sofern er nicht durch Jesus 

bekannt ist« (Ibid. 411). Han mener, at kristendommen ikke kender Gud som altings 

skaber uden biblens vished om den anden trosartikel og Jesus Kristus. Barth gør 

åbenbaringsteologien til en forudsætning for skabelsesteologien, og tildeler ikke 

skabelsen en selvstændig plads i teologien udenom åbenbaringen. Barth går direkte til 

den anden trosartikel for at tolke den første i dennes andens lys. Barth byttede dermed 

om på rækkefølgen i trosbekendelsen, og Løgstrup og Wingren skulle tids nok kritisere 

ham for det, selvom Barth i det tyvende århundrede ofte mødte opbakning i sit 

forehavende. Jeg vil her fremhæve en fordanskning af Barths åbenbaringsteologi – som 

Løgstrup og Wingren også forholdt sig kritisk til – i skikkelse af Niels H. Søe (1895-

1978), der har videreformidlet Barths tænkning herhjemme. Søe er nok den mest udtalte 

danske barthianer, og i 1942 skrev han bogen Kristelig Etik, hvori han præsenterer en 

åbenbaringsteologi ved at afskrive skabelsestanken i sin etik (Søe 1942/1951, 52-56). 

Både Løgstrup og Wingren har taget afstand fra Søes idé om en kristen materialetik, ud 

fra hvilken kristendommen skulle rumme særlige etiske bestemmelser, der adskiller sig 

fra samvittigheden og fordringen i »jeg’ets urgrund« (Ibid. 54). Kritikken viser sig i 

Løgstrups og Wingrens tekster i 1950’erne. Etik er nemlig for Søe ikke det samme i 

kristendommen, som det er i de andre menneskelige anliggender. Kristendommens etik 
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kan »ikke virkes ved nogen fornuft eller kraft eller etisk kvalitet og formåen hos os, 

men udelukkende ved Guds Helligånd« (Ibid. 55). Søe kristner således etikken. Det er 

en skyggeside ved åbenbaringsteologien, som han har overtaget i forlængelse af Karl 

Barth og Søren Kierkegaard (1813-1855). Men som Ole Jensen sidenhen har pointeret 

overfor dem, kan »Og Gud så, at det var godt« fra 1 Mosebog 1,31 ikke spilles ud mod 

Åbenbaringsbogen 21,5: »se, jeg gør alting nyt«, eftersom kristendommen er »en 

omfattende størrelse« og »dens virkelighedsforståelse« ligeså (Jensen 1976, 113). 

 

Jeg har i ovenstående forsøgt at få forklaret, hvordan skabelsesteologerne Løgstrup og 

Wingren, og økoteologen Jensen, er inspireret af den lutherske tænkning, og tydeligt 

trækker i en anden retning end den dialektiske åbenbaringsteologi hos Barth og Søe. I 

Løgstrups og Wingrens opgør med det misbrug af skabelsesteologien, som kendetegner 

den dialektiske teologi i efterkrigstiden, er deres forsøg på nytænkning af 

skabelsesteologien i en kategori for sig, som jeg vælger at betegne som den 

skandinaviske skabelsesteologi i tilslutning til Gregersens, Ugglas og Wyllers tidligere 

nævnte bog. Samtidig påpeger de i deres udgivelse et nybrud i forståelsen af det 

religiøse i forhold til det postsekulære samfund hos sociologien Jürgen Habermas 

(1929-), hvilket jeg vil beskrive nedenfor. 

 

Religionens rolle i en post-sekulær tid 

I takt med nye teknologier og voksende globalisering vandt frem, blev de vestlige 

samfund mere irreligiøse og flere og flere meldte sig ud af kirken. Habermas har fra 

1980’erne og frem forklaret udviklingen med, at det religiøse vil forsvinde, når dets 

tidligere dogmer blev afmystificeret i takt med religionens sprogliggørelse. Habermas 

mente dengang, at det måtte betyde, at kristendommen langsomt ville forsvinde ud af 

det moderne samfund, men på sine ældre dage har han herimod igen åbnet døren for 

religiøsiteten (Gregersen, Uggla & Wyller 2017, 14). For tidligere opstillede Habermas 

det religiøse og det sekulære menneskeliv som et enten-eller, uden blik for at: »these 

two categories may not only co-exist, but often presuppose each other« (Ibid.). Denne 

mulighed åbner Habermas op for i 2008: 
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Were secular citizens to encounter their fellow citizens with the 

reservation that the latter, because of their religious mindset, are not to be 

taken seriously as modern contemporaries, they would revert to the level 

of a mere modus vivendi—and would thus relinquish the very basis of 

mutual recognition which is constitutive for shared citizenship (Habermas 

2008, 29). 

 

I citatet forklarer Habermas, hvordan den religiøse livsforståelse hverken er fremmed 

for omverdenen eller det post-sekulære samfund, men ligefrem med sin religiøsitet kan 

indgå og bidrage med »relevant contributions to key issues (...) on the bioethical issues 

of reproductive medicine, questions of animal protection or climate change« (Ibid. 20). 

Her beskriver sociologen muligheden for, at skandinavisk skabelsesteologi kan 

indeholde en pointe på linje med andre videnskaber, når spørgsmålet drejer sig om et 

aktuelt brandpunkt som klimakrisen. Hvad Løgstrup og Wingren sagde om, at verden er 

Guds og derfor hellig, bør påvirke kristendommens holdning til verdens aktuelle 

udfordring med miljøforurening og udryddelse af dyre- og plantearter, som Jensen 

allerede sagde i 1970’erne og Habermas indirekte bakker ham op i. 

 

Økoteologi 

Det bør siges, at sammenligningen af Knud E. Løgstrup, Gustaf Wingren og Ole Jensen 

udelukkende er udtryk for min egen læsning, som jeg til sidst i opgaven vil forsøge at 

koble til min komparative læsning af emnerne etik og skabelse hos Løgstrup og 

Wingren. Hvorvidt mit forsøg med at forbinde disse skandinaviske skabelsesteologer 

med denne økoteolog vil lykkes, vil vise sig til sidst i min afhandling, og selvom 

Løgstrup og Wingren er opgavens centrale skikkelser. vil Jensen bidrage med den 

nutidige kontekst i forhold til klimakrisen. 

Selv mener jeg, at forbindelsen mellem Løgstrup og Jensen er en selvfølge, da Jensen 

står for en stor tradition med at formidle løgstrupsk tænkning, og meget af hans egen 

tænkning bygger videre herpå. Jensen gjorde sig allerede bemærket med artiklen 

”Skabte livsmuligheder – suveræne livsytringer” fra 1967 i forhold til at videreudvikle 

Løgstrups egen tænkning, og både i Opgør med Kierkegaard (Løgtrup 1968, 114) og 

Skabelse og Tilintetgørelse (Ibid. 1978, 82) tilslutter Løgstrup sig til Jensen. Sagen er en 

anden med Wingren, der først kritiserede Jensen for fraværet af en kristologi i hans 
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skabelsesteologiske tænkning (Wingren 1977, 11), men senere blev inspireret af måden, 

hvorpå han satte miljøforurening og klimaforandringer på dagordenen med sin 

kristendomstolkning (Ibid. 1991, 135).  

 

Eftersom resten af min afhandling vil beskæftige sig med relationen imellem de tre, 

først Løgstrup og Wingren og sidenhen de to i forhold til Jensen, vil jeg ikke dvæle 

mere ved deres indbyrdes relation, men understrege forholdet igen i afhandlingens 

konklusion som en besvarelse af problemformuleringen. Jeg forlader nu teori og går 

videre med en beskrivelse af måden, hvorpå jeg vil arbejde med Løgstrup, Wingren og 

Jensen. 
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MATERIALE OG METODE 

 

Jeg har i min redegørelse truffet en del valg omkring litteraturen hos Løgstrup og 

Wingren og tilgange til den, påvirket af mine læsninger af særligt to biografier: 

Historien om K.E. Løgstrup af Ole Jensen fra 2007 og Bengt K. Ugglas Gustaf Wingren 

– Människan och teologin fra 2010. Det er kendetegnende for begge bøger, at de læser 

mennesket – Løgstrup eller Wingren – ind i deres filosofiske og teologiske tænkning, 

hvilket viser, at de begge var levende tænkere, der både blev påvirket af nogle 

afgørende øjeblikke i livet, som af inspirationen fra andres akademiske værker. I 

Jensens og Ugglas biografier bliver det tydeligt, at man hverken kan forstå sig på 

Løgstrup eller Wingren uden også at læse afgørende øjeblikke og hændelser i deres liv 

med ind i deres tænkning. Min fremstilling vil derfor indimellem analyserne af deres 

tekster indeholde biografiske skildringer. 

 

Skitsering af forfatterskaber 

Min analyse af Løgstrup og Wingren er en komparativ læsning af hver deres filosofiske 

og teologiske udvikling gennem årene fra 1930-80’erne, hvilket betyder, at jeg i mindre 

grad vil fokusere på Wingrens egen selvstændige udvikling i hans sene forfatterskab. 

Han blev 20 år ældre end Løgstrup, som desværre døde alt for tidligt i 1981. Jeg vil dog 

læse nogle af Løgstrups posthume udgivelser fra 1980’erne, og berøre det hos den sene 

Wingren, som relaterer sig til Løgstrup og Jensen. Dermed kan jeg i min fremstilling 

ikke følge Bengt K. Ugglas fremstilling af Wingren i hans yngre og ældre periode, i to 

opdelinger (Uggla 2010, 27; 151). Ugglas beskrivelse passer nemlig ikke med den 

komparative læsning af Løgstrup og Wingren, som jeg i denne afhandling ønsker at 

lave, og det skyldes blandt andet det faktum, at der er mere at sammenligne mellem 

Løgstrup og den yngre Wingren end hos den ældre.  

 

Der er tradition for at læse deres forfatterskaber i tre tidsperioder, hvilket jeg også vil 

gøre, hvor jeg især vil fremhæve følge Ole Jensens opdeling af Løgstrup og Göran 

Bexells (1943-) opdeling af Wingren (Jensen 2007, 133; Bexell 1981, 144-45).4 

 
4 I forhold til Løgstrup kan der nævnes en lang liste af forskere, som har tradition for at tredele hans 

skifter: Jensen 1971. ”Faser i K.E. Løgstrups forfatterskab”, 62; Hauge 1992. K.E. Løgstrup. En moderne 

profet, 45; Hansen 1996. Skapelse og kritikk, 19; Jensen 2007. Historien om K.E. Løgstrup, 81; 133. De 
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Ligesom Jensen vil jeg bruge Løgstrups hovedværker, disputatsen i 1940’erne, Den 

etiske fordring og Opgør med kierkegaard i 50-60’erne og metafysik-bindene i 70-

80’erne, som skæringspunkter for min opdeling. Hertil vil jeg yderligere undersøge to 

prædikener fra 1930’erne. I forlængelse af Bexells analyse af Wingren finder jeg de 

afgørende skæringspunkter for min opdeling i 1947-49 og 1970, så opdelingen af 

forfatterskabet bliver 1930-40, 50-60 og 70-80’erne. Sådan er hermed tale om en 

skitsering af forfatterskaberne hos Løgstrup og Wingren, hvor de begge kan blive læst 

ud fra en lignende opdeling. 

 

Fra Jensens bibliografi vil jeg ud i ét behandle en række tekster hos ham fra to 

forskellige perioder, nemlig et par artikler og foredrag fra, da Jensen studerede i slut 

1960’erne og start 70’erne, og dele af hans to bøger, Teologi mellem illusion og 

restriktion og I vækstens vold, fra slutningen på årtiet, hvor Jensen er blevet en del af 

forskningsverden. I den forbindelse vil jeg inddrage to artikler, hvori Løgstrup og 

Wingren forholder sig til Jensens økologiske tænkning, og til slut sammenligne de tre. 

 

Fravalgt materiale 

Jeg har både foretaget fravalg og tilvalg i forhold til materiale, som især har handlet om 

at få indsnævret mit fokus på identifikationen af etik og skabelse hos Løgstrup og 

Wingren. I forhold til Løgstrup betyder det, at jeg for eksempel ikke har fået mulighed 

for at behandle hans bøger om kunst såsom Kunst og etik (1961) og Kunst og erkendelse 

(1983), og heller ikke kommer ind på hans samfundsstudier i en bog som Norm og 

Spontaneitet (1972) eller arbejder med sproganalyserne i metafysikbøger som Vidde og 

prægnans (1976) og System og symbol (1982). Tilmed har jeg også måtte skære lange 

passager fra om kærlighedstanken i Den etiske fordring (1956) og Opgør med 

Kierkegaard (1970), samt store dele af Løgstrups livslange kritik af Kant, heriblandt 

bøger som Kants æstetik (1965) og Kants kritik af erkendelsen og refleksionen (1970). I 

forhold til Wingren er det særligt store dele af hans senere forfatterskab – En liten 

katekes (1983), Gamla vägar framåt (1986), Texten talar (1989) og Tyngd och nåd i 

 
opdeler alle hans forfatterskab i tre dele. I forhold til Wingren har jeg også hæftet mig ved, at hans egen 

opdeling af sit forfatterskab flere gange tredeles: Wingren 1966. ”Mina ämnesval”, 495-98; Ibid. 1979. 

Öppenhet och egenart, 131; Ibid. 1991. Mina fem universitet, 185. Det har andre forskere også gjort: 

Bexell l981. Teologisk etik i Sverige sedan 1920-talet, 144, og Gregersen 2012b. ”Skandinavisk 

skabelsesteologi: Gustaf Wingren og Luther” fra bogen: Lutherbilleder i dansk teologi 1800–2000, 326. 
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svensk skönlitteratur (1991) – som ligger efter Løgstrups død, som jeg ikke vil gå videre 

ind på, samt hans svært læste bog Predikan (1949) og hans mere specifikke studier 

omkring Einar Billing (1968) og Människa och kristen: En bok om Irenaeus (1983). 

Der er desværre ikke sider nok til alt, og i mit tilfælde er mine undladelser betinget af, at 

det helst skulle være en røde tråd i min fremstilling. Som tidligere nævnt dækker 

Løgstrups og Wingrens bibliografier tilsammen over et og et halvt tusind udgivelser, og 

jeg har måtte lave en selektiv udvælgelse af deres tekster for at kunne besvare min 

problemformulering. 

 

Der er også et stort område af Jensens bibliografi som jeg ikke berører, og det er 

perioden efter 1980’erne og hans nyere skrifter, der højst vil udgøre perspektiver. Når 

jeg har valgt ikke at tage dem med skyldes det først og fremmest pladsmangel, men 

også at Jensens forbindelser til Løgstrup og Wingren er tydeligst i hans tekster fra før 

1980. Det er også i dem, hvor udviklingslinjerne i hans økologiske tænkning er til stede. 

Denne opgave kommer altså ikke til at blive et selvstændigt studie i Jensens 

forfatterskab i forhold til klimakrise, men ser på hans betydning for Løgstrup og 

Wingren. 

 

Anvendt materiale 

Jeg kommer i denne opgave til at beskæftige mig med Løgstrups prædikener fra 

Sandager-Holevad i 1930’erne, og jeg arbejde med Wingrens artikler fra samme periode 

for at opsummere pointerne i hans licentiatafhandling. I 1940’erne var både Løgstrup og 

Wingren i deres disputatser optaget af deres lutherske studier, og dem vil jeg også se 

nærmere på. I 1950-60’erne udsendte de fire hovedværker – Løgstrups Den etiske 

fordring (1956) og Opgør med Kierkegaard (1968) og Wingrens Skapelse och lagen 

(1958) og Evangeliet och kyrkan (1960) – og i forbindelse med dem vil jeg undersøge 

passager fra bøger og artikler, som fra denne periode relaterer sig hertil. Hen mod deres 

pension udsender både Løgstrup og Wingren endnu engang to vigtige udgivelser, 

nemlig Wingrens Credo (1974) og Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse (1978), og i 

1970-80’erne har de udgivet en række artikler, der leder op til eller følger efter disse to 

hovedværker, som jeg også vil analysere. Flere af disse mindre, dog relevante 

udgivelser, vil jeg præsentere undervejs. 
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Med Jensen er det mere ligetil, da hans bibliografi ikke har samme omfang som de 

tidligere nævnte. Jeg vil se på en kendt artikel fra hans studietid i 1960’erne omkring 

Løgstrups livsytringer, et foredrag i begyndelsen af 70’erne om miljøforurening, den 

afsluttende del af hans disputats (1975), bogen I vækstens vold (1978), og til sidst 

inddrage Løgstrups og Wingrens svar på hans tænkning. 
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FREMGANGSMÅDE 

 

Afhandlingens første del: Identifikation af motiverne etik og skabelse hos Løgstrup og 

Wingren vil undersøge udviklingen af motiverne etik og skabelse hos forfatterne, og 

analysere deres tekster side om side i årene fra 1930-90. Det sker i tre dele: Først 

beskriver jeg ansatserne i Løgstrups og Wingrens tænkning i løbet af 1930-40’erne, og 

opsporer helt tidlige tendenser på tankemønstre, der allerede viser sig her. Dernæst 

arbejder jeg med udførelsen af deres etik især i forhold til antropologien i 1950-60’erne 

og finder forhåbentlig spor allerede her på deres skabelsestanker, som jeg til sidst vil 

præsentere ud fra deres centrale værker, som sidenhen skulle komme i 1970-80’erne. 

 

I anden del: Skabelsesteologiens slægtskab med økoteologien hos Ole Jensen vil jeg på 

ny udlægge Løgstrup og Wingren i forhold til Jensen, og denne besvarelse består af tre 

dele: Først introducerer jeg til relationerne mellem Løgstrup, Wingren og Jensen, 

dernæst analyserer jeg udviklingen af den økologiske tænkning ud fra udvalgte tekster 

af Jensen fra 1960-80’erne, og til slut forsøger jeg at lokalisere, hvorhenne Løgstrup og 

Wingren relaterer sig til den økologiske tænkning, som Jensen har tilført sin 

skabelsesteologi. Spørgsmålet vil da være, om noget lignende også kan findes i 

Løgstrups og Wingrens skabelsesteologier og om deres skabelsesteologier også har en 

økoteologi. 
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Identifikation af motiverne etik og 

skabelse hos Løgstrup og Wingren 
 

Arbejdet vil skride sådan frem, at jeg ser på Løgstrups og Wingrens forfatterskab fra tre 

perioder, i 1930-40’erne, 50-60’erne og 70-80’erne. I den første periode vil jeg 

behandle deres tekster hver for sig, og i de to sidste begynder jeg at læse deres tekster 

side om side. Mellem perioderne har jeg udvalgt nogle overgangstekster og en række 

biografiske historier, som påvirkede deres virksomhed. 

 

 

1. Menneskets liv i verden og verden som et sted for liv  

   (1930-40’erne) 
 

Studie og uddannelse 

Der er fem år imellem Løgstrup (1905-81) og Wingren (1910-2000), og 

uddannelsesmæssigt har de fulgt hinanden nogenlunde tæt. Løgstrup blev nemlig 

student i 1923, mens Wingren blev det i 1929. Med omtrent samme tempo nåede 

Løgstrup i 1930 og Wingren i 1935 betegnelsen cand.theol. Herefter mødte Løgstrup 

dog en vis modstand undervejs i studiet, og fik afvist tre disputatser i årene 1933, 1938, 

1940. Det var et bump på vejen for en ellers flyvende karriere for den unge Løgstrup, 

der havde modtaget guldmedalje i 1932 for sin prisopgave på Københavns Universitet. 

Det betød, at Wingren holdt trit med Løgstrup, eftersom den teologiske uddannelse i 

Sverige var længere og tilmed krævede en licentiatafhandling, som han skrev i 1939. 

Det lykkedes dem begge at få godkendt deres disputatser i året 1942. Herefter blev 

Løgstrup ansat som professor i Etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet i 1943. 

Wingren arbejdede som docent på Lund Universitet og vikarierede udenlands, indtil han 

fik sit professorat i året 1951. 
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Første møde, 17. maj 1947 

Der er intet der tyder på, at Løgstrup og Wingren har kendt til hinanden i 1930’erne, og 

vi skal frem til slutningen af 1940’erne for endelig at kunne dokumentere et møde 

mellem dem. Wingren har beskrevet det i sine erindringer (1991, 116; 132-35). 

Mødet fandt sted i Basel, Schweiz, hvor Wingren underviste fra april til juli, mens 

Løgstrup holdt ferie i alperne med sin familie. Wingren havde påtaget sig at vikariere 

for selveste Karl Barth, som var en af de fremmeste dialektiske teologer og klar 

åbenbaringsteolog, som jeg tidligere har beskrevet. Det var en stor opgave for Wingren, 

som senere beskrevet, da han kun fire år forinden havde fået en doktorgrad og endnu 

ikke havde udgivet noget betydningsfuldt, som han kunne læne sig opad. Den 

nyklækkede teolog befandt sig nu i et teologisk fremmed miljø, der var mere reformert 

end det svensk lutherske han kendte til. Wingren skulle undervise et auditorie fyldt med 

elever, der håbede på at skulle blive undervist af Karl Barth og og som i stedet måtte 

tage til takke med Wingren, der forsøgte at løfte opgaven. I hans erindringer husker 

Wingren tilbage på »de hårda debatterna, som lämnade mig sömnlös varje 

onsdagskväll« (Ibid. 116), så der er ingen tvivl om, at han var sat på lidt af en prøve. 

I det mindste kom der i hvert fald det gode ud af Wingrens ophold, at han 17 maj 1947 

mødtes med Løgstrup, og det blev altså starten på et fremtidigt samarbejde mellem disse 

to skabelsesteologer. Løgstrup kom nemlig til Wingrens forelæsning med vennen 

Harald Østergaard Hansen (1910-77). Han læste dér i sommersemesteret og tog 

Løgstrup med sig for at møde Wingren. I sit minde har Wingren kaldt det for »ett möte 

med skapelsetanken« (Ibid. 132), og påpeger ironien i, at disse »två skapelseteologer« 

skulle møde hinanden »i den stad där den första trosartikeln förnekades« (Ibid. 133). 

Der var meget at tale om, og samme aften tog Wingren ud at spise med de to danskere. 

Wingren påstår ikke, at mødet med Løgstrup straks herefter førte til deres fælles kritik 

af den dialektiske teologi og til skabelsesteologiens grundlinjer, men i sin erindringer 

skriver han ledende, at »det låg i luften« og »blev allt tydligare artikulerat fram genom 

åren« (Ibid. 135). 

Før vi går videre til tiden efter 1947, vil jeg gerne undersøge perioden hos Løgstrup og 

Wingren, der forinden ledte op til deres første møde. Det vil give en ide om, hvilke 

tendenser der allerede var på spil hos dem hver især, og gjorde, at de havde så meget at 

mødes omkring den forårsdag i Basel. Jeg vil se nærmere på motiverne etik og skabelse 
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i deres tidlige tekster fra perioden i 1930-40’erne, og vil først begynde med en række 

skrifter af Løgstrup, og sidenhen komme tilbage til Wingren. 

 

Løgstrups præstetid: grundvilkår og verdensanskuelse 

I perioden 14. februar 1936 til 31. juli 1943 var Løgstrup præst på Sydfyn i 

landsbysognet Sandager-Holevad. Præsteembedet var nok hovedsageligt opsøgt af 

praktiske årsager, for i slutningen af sin studierejse mødte Løgstrup nemlig sin 

kommende kone, Rosemarie Løgstrup (1914-2005) i Marburg, og de fik et barn 

sammen i 1936. Samtidig havde Løgstrup endnu ikke haft held med sine 

disputatsafhandlinger. 

Det betød dog ikke, at Løgstrup havde droppet drømmen om en akademisk karriere efter 

skuffelsen i 1933, og både i årene 1938 og 1940 indleverede han disputatsforsøg til 

Københavns Universitet, og blev afvist for anden og tredje gang. Han var vedholdende, 

og med det fjerde forsøg lykkedes det i 1942 at få godkendt disputatsen (Jensen 2007, 

28). 

Fra Løgstrups præstetid er der udgivet en samling af udvalgte prædikener, som Løgstrup 

skrev i den seksårige periode. Jeg vil af dem analysere to prædikener fra årene 1939 og 

1941. 

 

I 1939 skrev Løgstrup prædikenen Gudgivne og selvlavede bevægelser i sindet over 

Lukas 2,42-52 til Hellig-tre-kongers dag. Selve titlen er en senere tilføjet af udgiverne, 

og er ikke Løgstrups egen, og den leder straks tankerne hen på de suveræne livsytringer, 

et fænomen i løgstrupsk tænkning, der først blev lanceret i slutningen 1960’erne, flere 

år efter denne tekst (Løgstrup 1939/1995, 118-20). Alligevel er der klare indikationer på 

– det må udgiverne også have tænkt – at Løgstrup allerede på dette tidspunkt havde 

fokus på fænomener i menneskets følelsesliv af mere eller mindre permanent og 

universel karakter, ligesom tilfældet også er med de suveræne livsytringer senere. 

Løgstrup identificerer og opdeler »sindets bevægelser« i de givne og selvlavede følelser 

(Ibid. 118). En sådan skelnen er også en distinktion mellem det betingede og det 

ubetingede – en opdeling, som i teologiske termer også kendetegner forskellen mellem 

det evige og det forgængelige – hvilket bliver et gennemgående tema i Løgstrups etiske 

tænkning i årene efter. Af de følelser, som er »givet os af Gud,« udpeger Løgstrup 

»glæde, kærlighed, barmhjertighed,« men også »sorg, smerte, frygt, angst og 
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forfærdelse,« til at være følelser, med hvilke vi står i en sund relation i forhold til 

omverden (Ibid. 119). Mennesket kan ikke leve uden disse følelser, og selvom 

gudsgivne sindsbevægelser både kan ramme os på godt og ondt, giver de mennesket det 

fulde billede. »I de sindsbevægelser blottes livet« (Ibid.), som det er givet til os, og de 

er så at sige ubetingede og nødvendige følelser, som et menneske ikke kan leve foruden. 

Modsat forholder det sig med menneskets »selvlavede følelser« som »ærgrelse, 

fornærmethed, oprømthed, tilfredshed, utilfredshed, gnavenhed og selvmedlidenhed,« 

som vi derimod sagtens vil kunne være foruden. 

Der er tale om en ranforskel mellem de gudsgivne og selvlavede følelser, og med dét 

menes der, at de gudsgivne er de sande følelser, mens de selvlavede følelser er 

fabrikeret, for i de første »er vi åbne ud til virkeligheden, som den er« og i de sidste 

»træffer vi kun os selv« (Ibid.). Løgstrup slutter derfor sin prædiken med at kalde »et 

kristenmenneskes liv« for »et liv i blanke modsætninger« (Ibid. 120), hvor gudsgivne 

og selvlavede sindsbevægelser kommer i karambolage. 

 

At Løgstrups skelnen mellem de gudsgivne og selvlavede følelser minder om de 

suveræne livsytringer senere i Løgstrups forfatterskab bliver bakket op af Løgstrup-

kenderen Ole Jensen, som gør opmærksom på, at han i prædikenerne visse steder har 

»opdaget« de suveræne livsytringer forud for deres tid, men under andre navne (Jensen 

2007, 104). Nogle steder bliver de kaldt »sindsbevægelser,« andre gange »grundvilkår« 

og kan til forveksling ligne de suveræne livsytringer (Ibid. 117). En relation mellem etik 

og skabelsesteologi er altså allerede til stede her fra første færd. 

 

I 1941 holdt Løgstrup en ny interessant prædiken, Skabelse og inkarnation, over 

Johannes 16,16-22. Titlen er hans egen, og modsat den tidligere skyldes det, at Løgstrup 

fra begyndelsen af 1940’erne begyndte at forsyne sine prædikener med overskrifter. 

Titlen er meget sigende for tekstens indhold, og stiller spørgsmålet, om verdenen 

egentlig kan rumme sandheden i Gud (Løgtrup 1941/1995, 193-94). Hvor Johannes 

16,16-22 både handler om Jesu forudsigelse af sin genopstandelse og om disciplenes 

bedrøvelse, fokuserer Løgstrup i sin prædiken mest på disciplenes sorg – hvori ligger 

deres smerte? Selvfølgelig er de kede over, at deres elskede ven er død, men ifølge 

Løgstrup er der mere til deres sorg end tabet, for Jesus af Nazareth var også deres 

frelser, som gav sandhedsværdi til deres liv og tilværelse. Da han døde, var sandheden 
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ikke længere i verdenen (Ibid. 193). Det er det paradoks, som Jesu død udfordrer 

disciplenes livanskuelse med, og opstandelsen sidenhen genløser: 

 

Når sandheden blev liv, blev et menneskeliv på jorden, måtte tidernes 

ende, løgnens tids ende være inde. (...) Thi sandhed, om end ødelagt 

sandhed, men dog sandhed kunne der kun være i at menneskelivet i syn og 

hørelse og forståelse og bevægethed var til på jorden med vækst og dens 

tings farver i solens lys var til, hvis menneskelivet engang skulle være, 

eller engang havde været sandhedens levende skikkelse, og hvis jorden 

engang skulle være, eller engang havde været sandhedens sted (Ibid. 194). 

 

Med dette poetiske citat viser Løgstrup, hvorfor han er skabelsesteolog. Han påpeger det 

utænkelige i, at jorden kan fremstå i »vækst« og at »dens tings farver i solens lys« er til, 

hvis ikke Gud også er skaberguden og fortsat kærer sig for jordens ve og vel. Er det hele 

»løgn, en Guds ondskabsfulde grille,« er der ikke tale om kristendommens Gud, men 

om »en Satan, der var Gud« (Ibid.). Åbenbarelsen kan ikke være Guds blufnummer, 

men må nødt til at være et tegn på Guds velvilje, for hvis ikke Gud opretholder hvad 

Gud skaber, er sandheden der giver lys til tilværelsen jo en løgn.  

 

Opgøret med Kant: etisk og verden 

Den 1. juni 1943 begynder Løgstrup arbejdet som professor i Etik og religionsfilosofi 

ved Aarhus Universitet. De første år arbejder Løgstrup akademisk videre med 

problemstillingen fra hans disputats om den kantianske og den teologiske tænkning. 

Løgstrups arbejdede ikke blot med Immanuel Kant (1727-1804) i 1940’erne – det var et 

livslangt foretagende. Det kan nok spores tilbage til den tidlige disputatsskrivning, der 

nåede sin udformning med det fjerde forsøg i 1942. I et årti arbejdede Løgstrup 

målrettet med Kant og hans ideers konsekvens for teologien. 

 

Der er i denne afhandling ikke sider nok til at jeg kan gå i dybden med Kants tænkning, 

og jeg vil derfor overordnet forholde mig til ham gennem Løgstrups kritik. Problemet 

med Kant var for Løgstrup, at resultatet af hans tænkning blev en erkendelse af 

virkelighed som noget, der alene kunne beskrives subjektivt. Løgstrups argumentation 

for ovenstående ser jeg nærmere i Disputatsen (Løgstrup 1942, 89-104). Med dens fulde 
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titel, Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendental-filosofiske idealisme 

og teologien, siges der allerede meget om formålet, nemlig et forsøg på at beskrive, 

hvorfor den transcendental-filosofiske idealisme, der kommer til udtryk hos Kant, har 

svært ved at kunne enes med den jødisk-kristne skabelsestanke. 

Løgstrups argument er, at den kantianske filosofi efterlader mennesket med et 

erkendelsesproblem i forhold til omverdenen udenfor subjektet. »Livet i sig selv« er 

nemlig »formløst og skikkelsesløst« ud fra en kantiansk forståelse, men det syn »deler 

Teologien ikke,« ifølge Løgstrup (Ibid. 89). Alt liv er nemlig ud fra den jødisk-kristne 

skabelsestanke givet, og teologiens logik harmonerer ikke med Kants filosofiske 

idealisme om, hvor skikkelsesløse omverden er formløs, indtil mennesket kommer og 

kultiverer omgivelserne (Ibid. 90). Jeg tænker, at Løgstrup her forstår betydningen af 

kulturen i bogstavelig forstand ud fra dens latinske betegnelse (cultura), der betyder 

dyrkning og bearbejdelse. Til forskel fra Kant, mener Løgstrup, at skabelsestanken 

repræsenterer en opfattelse af menneskets liv som andet og mere end »Kultur-Liv« 

(Ibid. 89), og med skabelsestanken ønsker han yderligere at tale om »a-kulturelle« 

gerninger, som hører mennesket til og ikke kan fremprovokeres (Ibid. 102). Løgstrups 

eksempel på a-kulturelle gerninger er tjenester, barmhjertigheds- og 

tilgivelseshandlinger og gerninger, der er karakteriseret af en generøsitet, der adskiller 

sig fra »maal-bevidst Filantropi« (Ibid.). Bliver ens gerninger hensigtsmæssige, så er de 

heller ikke længere a-kulturelle, og de a-kulturelle gerninger kan siges at være spontane 

og øjeblikkelige, i den forstand at de ikke bliver fremprovokeret, eller på nogen anden 

måde er motiveret af et mål. 

Løgstrups skelnen af de a-kulturelle og de filantropiske gerninger kan til forveksling 

minde om en lignende opdeling mellem de gudsgivne og de selvlavede sindsbevægelser 

fra hans prædiken tilbage i 1939. Forskellen er blot, at der her er tale om en ydre 

handling i gerninger, og ikke om sindets følelser. Når Løgstrup i denne sammenhæng 

inddrager skabelsestanken, er det med et antropologisk perspektiv. Den bliver brugt som 

et modstykke til de kulturelle normer og samfundsmæssige krav, og ideen om, at kultur 

og normer skulle være ophav til menneskets etiske sans. Løgstrups argument er 

derimod, at teologien, der holder skabelsestanken i hævd, fordrer en hensigt og vilje i 

forhold til fænomener, som går forud for den kulturelle og idealistiske forståelse af 

etikken hos Kant. Løgstrup vil hellere sige, at »Skaberens Lov har sit indholdsmæssige 
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Fundament i det bestemte« (Ibid. 99), og ud fra det bestemte vil han pege på en 

skabelseshensigt med fænomenerne (Ibid. 91). Løgstrup køber altså ikke Kant etiske 

forståelse, og præsenterer derimod en skabelsesteologisk etik. Det hænger sammen med, 

at han kalder den transcendental-filosofiske idealisme for »en profan Livsforståelse,« 

der ikke har en filosofi for det a-kulturelle udenfor vores bevidsthed (Ibid. 104). 

 

Hovedargumentet fra Disputatsen – at etik bør begrundes ud fra skabelsen – tager 

Løgstrup op igen i artiklen ”Antropologien i Kants Etik” (Løgstrup 1947, 146-56). Heri 

påpeger Løgstrup det bemærkelsesværdige i Kants etik, nemlig at der i den ikke er for 

nogen reel konflikt mellem ens tilbøjeligheder og pligt, og at afvigelse fra pligten ikke 

har nogle konsekvens. Tilbøjeligheden er derimod ene og alene udtryk for at blive fristet 

væk fra pligten (Ibid. 146). I Kants etik sker det, ifølge Løgstrup, aldrig at etiske og 

uetiske hensyn støder sammen, og det skyldes, at Kant modsat Løgstrup ikke regner 

med kendsgerninger inden for etik, hvor der kan være tale om »en paa Forhaand ordnet 

Natur« (Ibid. 148), som hans pligtetik kommer i karambolage med. Løgstrup påpeger 

flere gange, at vores etiske forståelse rummer pligtkollisioner mellem de gudsgivne og 

de selvlavede sindsbevægelser og de a-kulturelle og de filantropiske gerninger. En 

lignende skelnen er der ikke hos Kant (Ibid 147). Begrundelsen for dette finder 

Løgstrup i den praktiske fornuft hos Kant, der idealiserer etikken og gør den til »sin 

egen Lov« og »Almenhed« (Ibid. 150) uden at medregne en på forhånd ordnet natur, 

som fornuften kan kollidere med, da »ethvert Menneske fødes til et Liv i bestemte 

Ordninger« (Ibid. 148). Kants fejl er, ifølge Løgstrup, at han ikke regner med bestemte 

ordninger i sin forståelse af etik, hvilket betyder, at etikken bliver antropologisk og til et 

menneskeligt rationale, som den praktiske fornuft enten kan føle sig forpligtet på eller ej 

(Ibid. 153). 

I overensstemmelse med sin egen, og kontra den kantianske pligtetik, inddrager 

Løgstrup til sidst den lutherske etik, der bygger på tanken om en naturlig lov (lex 

naturalis). Det er centralt for Luther og Løgstrup, at hvis man befinder sig i en eventuel 

pligtkollision mellem det ene eller det andet bud, så vil kristendommens gyldne regel 

altid veje tungest: »alt, hvad I vil, at menneker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod 

dem – sådan er loven og profeterne,« hvilket står i Matthæus 7,12.  

Af afgørende betydning bliver Løgstrups kobling til den lutherske etik, der giver ham 

grundlag for at præsentere en etik, der til forskel fra Kants etik er begrundet ud fra de 
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bestemte ordninger, som fortæller, at »Mennesket i Ansvar er bundet til de andre« 

mennesker (Ibid. 155). Der er her tale om en slags kosmisk vending, eftersom Kants 

etik udtrykte en transcendental-filosofisk idealisme, der blev påvirket af den græsk-

platoniske tænkning om at rette blikket opad og idealisere etikken. Løgstrup 

argumenterer derimod, under indflydelse af den jødisk-kristne skabelsestanke og 

Luthers etik for, at »Fornuftens skabelsesmæssige Bestemmelse« må »rette sig mod de 

Ting, der er under Mennesket og ikke over det« (Ibid. 156), og med den vending er 

etikken og skabelsen ikke adskilte. 

 

Wingrens licentiatstudier: Marcion og Irenæus 

Vejen til doktorgraden var længere i Sverige end i Danmark, og Wingren arbejdede i 

tiden mellem kandidatgraden i 1935 og doktorgraden i 1942 på sin licentiatsafhandling. 

En sådan eksisterede ikke i Danmark på Løgstrups tid. Wingren afleverede den 

upublicerede licentiatsafhandling i 1939 med titlen Irenaeus och Marcion – studier över 

skapelsetanken, og for bedst at kunne komme i nærheden af dens indhold, ser jeg på to 

artikler fra samme periode, der forhåbentlig vil opsummere licentiatafhandlingen, som 

er upuliceret. Wingren skrev to artikler i Svensk Teologisk Kvartalskrift om Marcion og 

Irenæus før og efter sit licentiatsstudie, og det må formodes, at Wingren i dem fremfører 

nogle af de samme konklusioner. Den føste artikel fra 1936 behandler det problematiske 

forhold til verdens skabelse, som var repræsenteret hos den romerske kirkestifter 

Marcion (85-160) i den tidlige oldkirke, mens den anden fra 1940 opbygger en 

opposition til Marcion i Irenæus (130-200), som integrerede skabelsen i sin 

kristendomstolkning, modsat Marcion, der i sin teologi ikke havde plads til 

skabelsesteologien. Fra oldtiden behandlede Wingren disse to forskellige teologier, som 

ser vidt forskelligt på grænsen mellem det guddommelige og det naturlige, og tilmed 

har forskellige holdninger til etik og skabelse. Jeg kommer til Wingrens læsning af 

Irenæus, men begynder først med hans fremstilling af Marcion.  

 

Artiklen Marcions kristendomstolkning er resultatet af Wingrens indledende studie i 

afhandlingen, og beskæftiger sig med en negativ teologisk forståelse af skabelsestanken, 

der er repræsentativ for Marcion, men ikke for Wingren. Men hvorfor egentlig 

beskæftige sig med Marcion, hvis Wingren er uenig med ham, og hvad kan hans kritik 

af ham fortælle os omkring etik og skabelse hos Wingren? Det skal kort siges om 
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Wingren, at han i sit forfatterskab bruger næsten lige så meget spalteplads på at skrive 

om dem, han ikke er enige med, som på dem, der delte hans egen kristendomstolkning, 

og præsenterer ofte sin teologiske positon op imod dem, han var uenige med. Bengt K. 

Uggla har fremhævet, at Marcion ofte er en overset indflydelse og en glemt skikkelse i 

Wingrens teologiske projekt, og problematikkerne i hans kristendomstolkning »served 

again and again as (...) a weapon with which he was able to disarm his opponents« 

(Uggla 2017, 100). Wingren kritiserer i artiklen fra 1936 netop dem, som dengang ville 

adskille Marcion fra den gnostiske verdensfjendskhed og bruge ham som argument for 

den nytestamentlige superioritet over den gammeltestamentlige skabelsestanke, og hans 

fremstilling af Marcion er »typically Barthian« (Ibid. 2019, 42). Artiklen var også 

aktuel i det tyvende århundrede, selvom stoffet var tusinde år gammelt, for Marcion 

oplevede en renæssance hos teologer som Adolf von Harnack (1851-1930) og Anders 

Nygren (1890-1978), hvilket Wingren opfattede som farligt. 

Wingren ville for alt i verden understrege, at Marcions kristendomstolkning indeholdt 

en foragt for verden, som kunne få fatale konsekvenser for kristendommens indhold 

(Wingren 1936, 318-38). Der er nemlig »motsatsen Gud–värld« i Marcions teologiske 

forståelse, der i særdeleshed skyldes hans gudsforståelse, som var mere polyteistisk end 

monoteistisk – eksemplificeret i »motsatsen mellan de två gudarna, judeguden och den 

främmande guden« (Ibid. 320). Det gamle testamentes gud er ansvarlig for al orden og 

skabelse i verden, mens Det nye testamentes gud er diametralt anderledes en den 

forrige, og udelukkende repræsenterer nyt i kristendommens frelse. Der er ingen 

verdensgenkendelse i den kærlighedsfremmende gud, der hverken er »skaparen, inte 

livgivaren, inte domaren, han vredgas icke och straffar icke, han är uteslutande kärlek« 

og »är summum bonum« (Ibid. 319; 325). Det får især indflydelse på inkarnationen, 

loven og Det gamle testamente.  

I forhold til kristendommens forestilling om den guddommelige inkarnation i Jesus af 

Nazareth får det den konsekvens hos Marcion, at han på ingen måde vil forbinde »den 

främmande guden« med det skabte, så at »Kristus kom i en skenkropp, emeden födelsen 

skulle ha varit något för Kristus helt ovärdigt«. (Ibid. 321). Kristus menneskeblivelse i 

Jesus af Nazareth er altså bare et narreværk, og Marcion kan ikke gå fuldt ud med 

inkarnationstanken, ifølge Wingren, eftersom hans »gudsbegrepp är grekisk« og præget 

af »hellenska tankagångar« (Ibid. 323; 324). I Marcions kristendomstolkning kommer 
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det til udtryk, ikke i en dualisme mellem materien og ideerne, men i en skelnen mellem 

det guddommelige og det verdslige, hvilket Marcions gudsbegreb vidnede om. 

Videre får hans gudsforståelse også konsekvenser for den gammeltestamentlige lov, 

som hører til »der inferiore Gott[es]« herredømme og ikke til den passivt elskende 

»superiore Gott« (Ibid. 323). Wingren har forsøgt at skitsere Marcions 

verdensanskuelse ud fra en stadielære, som er opdelt i tre: 1) Materien er ond og 

usammensat, indtil skaberguden laver verden. 2) Skaberguden dømmer verden 

retfærdigt ud fra loven. 3) Kristus kommer og indfører kærligheden over 

retfærdigheden, og skabelsen kendte ikke til kærlighed, men kun til lovens sprog, før 

kristendommen (Ibid. 324-25). På den måde bliver »dualismen rättfärdighet–kärlek« 

(Ibid. 325) til Marcions kristendomstolkning, og det betyder, at loven bliver opfattet 

negativt. For er retfærdigheden og loven adskildte fra kristendommen og kærligheden, 

bliver menneskets levevis og handlinger ligegyldige og resulterer i »en negativ etik«, 

uden nogen som helst forbindelse til verden. (Ibid. 336). 

Marcions tale om skabergudens inferioritet og lovens negativitet har præget hans syn på 

Det gamle testamente, der hos Marcion er udenfor kristendommen, men den naturlige 

følge at skabelsestanken og verdens rolle også ryger udenfor, ifølge Wingren. I sin 

genfortolkning af Jesu rejse til dødsriget i 1 Peter 3,19 siger Marcion, at »... 

sodomiterna och deras gelikar omvända sig. Men Mose, Abraham och alla gamla 

testamentets fromma män avvisa Kristus« (Ibid. 322). De holdt nemlig fast i loven, og 

med fortællingen må det være Marcions pointe, at retfærdigheden og loven modarbejder 

frelsen. Wingrens kritik er dog, at Marcions opgør med både inkarnationen, loven og 

det gamle testamente meget hurtigt kan være på vej imod en verdensfornægtelse, for 

»när man utsöndrar den kristna skapelsetanken och framför allt tanken på lagen som 

Guds lag, så berövar man agapetanken den luft, den behöver för att kunna leva« (Ibid. 

338). Den kristne frelsestanke må behøve en relation til skabelsen og loven, hvis ikke 

kærligheden skal gå hen og blive overfladisk. 

Wingren ser en farlig dualisme mellem Gud og verden hos Marcion, og i sin 

kristendomstolkning vil Wingren mene, at der er meget at vinde ved at bevare en postiv 

holdning til loven og skabelsen, fordi at »man bör bevara det gamla testamentet för att 

rädda det nya från förvanskning» (Ibid.). 
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Wingrens interesse for oldkirkens teologer blev vakt med studiet af Marcion, og i 1938 

rejste han til Berlin – som dengang var stedet for forskning i oldkirken – for at fortsætte 

sine studier om Irenæus.  

Irenæus har modsat Marcion netop en forbindelse mellem Gud og verden i sin 

kristendomstolkning. Under opholdet, der varede fra 19. april til 2. juli, blev udbyttet af 

studier over Irenæus større end forventet, og kunne, hvis ikke verdenskrigens udbrud i 

1939 havde umuliggjort det, dannet grundlag for hans doktorafhandling, der i stedet 

kom til at handle om Luther (Uggla 2010, 23). 

Wingrens optagethed af Irenæus hørte ikke kun 1930’erne til. De fortsatte de næste ti år 

frem imod bogen Människan och inkarnationen enligt Irenaeus i 1947, og faktisk helt 

frem til 1983 i hans bog Människan och kristen. En bok om Irenaeus. Irenæus optog 

Wingren hele livet, men af disse studier vil jeg udelukkende analysere artiklen 

Skapelsen, lagen och inkarnationen enligt Irenaeus fra 1940. 

 

Wingren fandt sin egen skabelsesteologi og etik repræsenteret i Irenæus (Wingren 1940, 

133-55). Det kommer til udtryk fra den allerførste linje, når Wingren skriver: »Enligt 

Ireneus har Gus skapat människan och hela världen« (Ibid. 133). Gud er her med stort, 

for hos Irenæus er skabelsens og åbenbarelsens Gud den samme, og der er ikke tale om 

guder som hos Marcion. Tværtimod er Gud som altings skaber forbundet til materien i 

og med sin fortsatte videreskabelse af verden. »Genom den ordning, som Gud fastställt 

för världen, skapar Gud nu« (Ibid. 134). Irenæus står derfor i klar opposition til al 

gnostisk tale om, at Gud skulle være fremmed og ikke have sin tilstedeværelse i verden. 

At tale Gud ned som uansvarlig for sit skaberværk vil være det samme som at frarøve 

»Guds suveränitet« og almægtighed (Ibid. 135). Irenæus’ gudsbegreb er derfor 

anderledes end Marcions, og det vil jeg vise ved at forholde mig til de tre samme 

termer, som i analyserne af Marcions kristendomstolkning, nemlig loven, inkarnationen 

og skabelsen. 

 

Wingren påpeger, at det er ligetil at gå fra skabelsen til loven, og med sin kristne 

skabelsestanke vil Irenæus mene, at »Lagen är Guds skapande, sett i relation till 

synden« (Ibid. 137). Loven er altså en slags skabelseshensigt, som er sat i verdenen for 

at bekæmpe menneskets tilbøjelighed til synd. Loven er ikke, ligesom hos Marcion, 

gudens værste fjende, men dennes bedste værktøj til at få ført sin skabervilje ud i livet. 
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Af de ting, som hører til loven, skelner Irenæus imellem de naturlige bud (naturalia 

praecepta) og de tjenende bud (praecepta servitutis), og de naturlige »identifieras 

längre fram med dekalogen« (Ibid. 135). Det betyder, at dekalogens bud melder sig 

naturligt (Ibid.), mens moselovens kun er foreskrivende. Irenæus’ etik må derfor, ifølge 

Wingren, betyde, at der er en naturlig lov i dekalogen, som kan vejlede på baggrund af 

skabelseshensigten, og den opdagelse kan minde meget om den etiske forståelse, som 

Løgstrup også var kommet frem til tidligere. 

 

Wingren fremhæver hos Irenæus, at inkarnationen af Gud ikke afslørede noget ukendt i 

mennesket, men blot frembragte det i Kristus, som er skabelsens yderste mål (Ibid. 

143). Loven har allerede peget mennesket i retning af Gud, men det var ikke nok. I 

inkarnationen måtte Gud vise, hvordan loven rigtig skulle opfyldes (Ibid. 137). I Kristus 

og inkarnationen formidler evangeliet altså nåden, som er den samme i Det nye såvel 

som i Det gamle testamente. »Skapelsen sker som ett uttryck för Guds kärlek, ett 

uttryck for gemenskapsvilja« (Ibid.). Det nye testamente gør ikke op med Det gamle, 

som hos Marcion, men frelsen i evangeliet afslører en hensigt i skabelsesordenen. 

Wingren finder sproget for dét i Irenæus’ begreb om recapitulatio, tanken om fremgang 

i kristusskikkelsen, som vil føre mennesket til »en återgång över fallet tillbaka till 

skapelsen« (Ibid. 148). I recapitulatio-tanken hos Irenæus finder Wingren altså en 

argumentation for, at loven og skabelsen spiller sammen i forhold til at realisere frelsen, 

der i kristendommen er eksemplificeret i Jesus af Nazareth, der blev Kristus. Wingren 

betegner recapitulatio-tanken som en genopretning (återställelse) af Guds oprindelige 

hensigt med skabelsen. Mennesket skal ikke bevæge sig væk fra sin menneskelighed, 

for kristendommen drejer sig, ifølge Wingren, netop om at blive menneske. Wingren 

overtager altså Irenæus’ pointe om, at »Frälsningen är ur denna synpunkt återställelse av 

skapelsen« (Ibid.). Med Irenæus’ teologi viser Wingren, hvordan skabelse, åbenbarelse, 

loven og evangeliet alt sammen kan forbindes og ikke behøver at blive adskilt, som hos 

Marcion (Ibid. 153). Wingren og Irenæus står i kontrast til Marcions modsats Gud–

verden, og abonnerer modsat på et skel i »motsatsen Gud–synd«, da det i en 

skabelsesteologi må medtænkes, at det er Guds vilje at bekæmpe det onde og fremme 

det gode i verden (Ibid. 154). Hvordan Gud reelt gør det, det er noget Wingren tager op 

i sin doktorafhandling, der beskæftiger sig med menneskenes medansvar i verden. 
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Læren om kaldet: Cooperatio 

Forskellige omstændigheder førte til, at Wingren helt utraditionelt valgte at skrive 

doktorafhandling i 1942 om et helt andet emne end licentiatafhandlingen i 1939 og 

rykke sit fokus cirka 1400 år frem i tiden fra oldkirke til middelalder, fra Irenæus til 

Martin Luther (1483-1546). Der er dog flere ting som binder Wingrens studier af 

Irenæus og Luther sammen, for teologisk tager de begge udgangspunkt i et 

skabelsesteologisk grundlag for teologien, et kanonisk sammendrag af både Det nye og 

Det gamle testamente og en human etik, der ikke stiller kristendommen i kontrast til det 

naturlige. Da Wingren i arbejdet fra 1942 undersøgte den kristne kaldelsestanke hos 

Luther med interesse for det almindelige menneskeliv, var det altså i forlængelse af 

tanken om, hvad det vil sige at være menneske, som han kom på sporet af hos Irenæus 

og fandt i recapitulatio-tankegangen, og i 1942 er det særligt den lutherske cooperatio-

tanke, der optager Wingren. 

 

I Luthers lära om kallelsen kom Wingren med en atypisk læsning af Luther (Wingren 

1942, 11-46), der til spørgsmålet om kristendommens kald (vocatio) viste en 

flertydighed, som ikke kun drejer sig om præstens embede, men også om arbejdet hos 

bonden og håndværkeren (Ibid. 11). Det kristne budskab taler til alle erhverv, højt som 

lavt, hvor der er tale om verdslig kultivering og arbejdskraft. Det vi alle har tilfælles – 

en hverdag i relation til andre mennesker – taler kristendommens budskaber ind i og 

opfordrer hver og én til at tjene sin næste, om det er på arbejdet eller i hjemmet (Ibid. 

15). Etisk er vi nemlig allesammen, ifølge Luther og Wingren, stillet ind under en 

naturlig lov (lex naturae), som er en fornuftmæssig lovmæssighed, der hverken er 

fremmed for noget menneske eller er en særlig egenskab hos den kristne. Den har alle 

adgang til (Ibid. 16). 

Wingren begrænser ikke Guds åndelige og verdslige regimente til det menneskelige, 

men Gud er præsent til stede i hele skabelsens opretholdelse, i jordens mineraler, 

skovens dyr og himlens fugle: 

 

Denna Luthers syn på ämbetet ingår såsom ett moment i Luthers rike 

skapelsestanke, vilken ju är synnerligen konkret och livfull. Fåglarna, som 

kvittra, fast de inte veta, vad de skola äta, äro exempel för oss. Gud strör 

ut gåvor, frön och växter och ätliga djur (...) i sållet bekymra vi oss för, 
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hur vi själva skola få så mycket som möjligt, och med dessa bekymmer 

sträva vi tvärsemot skapelsens stora utgivande ström. (Ibid. 18) 

 

Her viser Wingren sig som en ægte skabelsesteolog, for kristendommens kald er, ifølge 

ham, til stede i naturen. Skabelsen slutter aldrig og Gud er ikke fjern fra verden, men 

skaber fortsat videre. Mennesket kan såmænd lære noget af naturen, og således bidrager 

(cooperatio) naturen til helheden. Det er også »Gud själv« som »vill mjölka korna 

genom den, som har detta till kallelse« (Ibid. 19). Luthers skabelsestanke hænger 

sammen med hans kaldelsestanke, og igennem sit livs virksomhed bliver mennesket, 

ifølge Wingren. til Guds forlængede arm. 

Deri ligger cooperatio-tankens egentlige betydning, som ikke angår det himmelske 

(coram deo), men henviser til den jordiske fremgang (Ibid. 20). Til verdens fremgang 

(skabelse) kræver Gud det etisk rigtige af mennesket (lov). Lex naturalis og vocatio må, 

ifølge Wingren hænge sammen hos Luther. Derfor må vi mennesker tænke vores 

jordiske kald som en viderebringelse af Guds gode gaver til omverden og til vores næste 

(Ibid. 37). Det er den retning, Jesus af Nazareth i evangelierne viste, at kristendommen 

burde gå – ud imod verden (Ibid. 40). Menneskets kald peger ikke opad, men nedad 

eller udad i verdenen, hvor mennesket svarer Gud ved at bidrage (cooperatio) til 

skaberværket (Ibid. 45). Wingren præsenterer herimod djævelen (Ibid. 46), som den 

kosmiske magt hos Luther, der modarbejder menneskets succes i forhold til at leve op 

til sit kald over for Gud. 

Når det kommer til at skulle besvare sit kald i kristendommen, er mennesket spændt ud 

mellem »två makter, Gud och djävulen, båda aktiva« i det lutherske verdensbillede 

(Ibid.). Gud forsøger gennem hele vores jordiske at få mennesket til at bidrage ved at 

arbejde gennem mennesket. 

Med cooperatio-tanken finder Wingren her et sprog for, hvordan Gud handler i 

recapitulatio-tanken. 
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* 

 

Jeg har nu berørt de tidlige grundtanker hos Wingren, ligesom med Løgstrup forinden, 

og det er motiverne etik og skabelse, man kan karakterisere som gennemgående hos 

dem begge to. Hos Løgstrup har jeg vist, at Løgstrup på et tideligt stadie allerede har 

blik for en skabelsesorden i forhold til de etiske kategorier, først i de gudsgivne 

sindsbevægelser i 1939, sidenhen i de a-kulturelle gerninger i 1942 og til sidst i 

fornuftens skabelsesmæssige bestemmelse i den naturlige lov i 1947. Løgstrup har blik 

for det skabelsesteologiske, men fortsat kun i en relation til det humane og det 

antropologiske perspektiv, som det naturlige er en del af. I prædikenen fra 1941 har 

Løgstrup en skabelsesteologi, men kun i forhold til hvad dens fravær ville betyde for 

menneskets virkelighed. Løgstrups skabelsesteologi mangler stadig rum for alt det 

naturlige i verden. 

Hos Wingren har jeg undersøgt tendenserne i hans studier af oldkirkens og 

reformationens teologer. I 1936 behandlede Wingren konsekvenserne af en rendyrket 

åbenbaringsteologi, og brugte Marcion som eksempel for en sådan kristendomstolkning. 

Wingren påpegede, at konsekvenserne ved dennes teologi er, at den humane etik og 

skabelsestanken helt risikerer at forsvinde ud af kristendommen. Derimod fandt 

Wingren med sine fremstillinger af Irenæus i 1940 og Luther i 1942 eksempler på nogle 

skabelsesteologier, der formåede at integrere etik og skabelse i kristendommen, og 

Wingren brugte både recapitulatio- og cooperatio-tankerne fra dem til at artikulere sin 

egen skabelsesteologi. 
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2. Udviklingen af det antropologiske og det ontologiske  

    (1950-60’erne) 

 
Jeg har forinden vist, hvordan Løgstrup og Wingren beskæftigede sig med emnerne etik 

og skabelse i deres yngre dage, som gik forud for deres møde i 1947. Det er først for 

alvor i årene efter, at de begyndte at blive påvirket af hinandens tænkning, hvilket jeg 

efterfølgende vil vise ved at læse dem komparativt og kronologisk i 1950-60’erne. 

Wingren henviser til Løgstrup for første gang i artiklen ”Arbetets mening” (Wingren 

1949, 284), og i Rosemarie og K.E. Løgstrups bogsamling befinder der sig stort set alle 

Wingrens bøger. Det er særligt dem fra 1950’erne, Teologiens Metodfråga (1954) og 

Skapelse och lagen (1958), som Løgstrup har studeret og sat op til flere anmærkninger 

i.5 Det er bemærkelsesværdigt, at Wingren lagt oftere end Løgstrup har citeret den 

anden, og man kan påstå, at Løgstrup derfor fik større betydning for Wingren end 

omvendt (Jensen 2007, 122). Dertil skal det alligevel siges, at Wingren også må have 

haft indflydelse på den måde, Løgstrup kom til at udfolde sin skabelsesteologi på, og 

Wingrens analyser i Luthers lära om kallelsen fra 1942 må have været et solid rygstød 

til Løgstrups egen læsning af Luther, der forbandt etikken til en naturlig lov. 

 

Løgstrups nye interesse for kulturen 

I begyndelsen af 1950’erne skete der noget afgørende nyt i Løgstrups karriere. Han blev 

nemlig inviteret til at holde foredrag på Krogerup Højskole, og her talte han sig ind i 

hjerterne på en ny omgangskreds af kulturinteresserede, og hans foredrag blev trykt i 

tidsskiftet Heretica (1948-53). Det blev starten på noget nyt for Løgstrup, der i årene 

efter begyndte at interessere sig for kunst og litteratur og se anderledes på kulturen i 

forhold til kristendommen i det nye årti (Jensen 2007, 67). Hos Løgstrup er foredraget 

”Humanisme og Kristendom” (1950) og bogen Den etiske fordring (1956) blandt 

resultaterne af denne forandring i hans teologiske tænkning. Til den sidstnævnte bog 

skal jeg først komme om lidt tid, hvorimod jeg allerede nu vil gå videre til det 

førstnævnte foredrag. 

 

 
5 Jeg fandt det ved at søge Gustaf Wingren på K.E. Løgstrup Forskningscenteret. Aarhus Universitet. 

Online ressourcer: Rosemarie og K.E. Løgstrups bogsamling. 

https://www2.teo.au.dk/accbaser/logbog/logbog.asp (besøgt 1 august 2021). 
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Sigende for budskabet i ”Humanisme og Kristendom” er et parataktisk og, der i titlen 

forbinder humanisme og kristendom, og danner en relation mellem de to begreber 

(Løgstrup 1950, 456-74). Løgstrups opgave i resten af teksten bliver at sammenstille, 

hvordan det giver sig ud i realiteten, i livet og i den hverdag, når vi møder det andet 

menneske. Tekstens pointe er, at i fordringen til at tage vare på medmennesket, i 

næstekærlighedsprincippet, stiller humanismen og kristendommen de samme krav (Ibid. 

456). Løgstrup præsenterer her for første gang fordringen som »et uudtalt Krav, uanset 

under hvilke Omstændigheder Mødet finder Sted og hvilken Karakter det har« (Ibid. 

457). Argumentet for, at fordringen ikke blot er det pure opspind, men virkelig er, 

finder Løgstrup i den kendsgerning, at også »jeg hører med den til Verden, hvori den 

anden har sin Eksistens« (Ibid. 460). Det er et skabelsesteologisk argument, som 

kristendommen bidrager til med beretningen om vores fælles ophav, der modsiger 

opfattelsen af, at »hvert Menneske er en Verden i sig selv« (Ibid. 461). Løgstrup mener, 

at etikken må komme til orde gennem det faktum, at vi alle er en del af verden i 

kristendommen, og at omverden også er en del af os, hvilket forpligter os på hinanden i 

humanisme. Han stiller derfor spørgsmålet om, hvorledes kristendom og humanisme 

står i relation (Ibid. 463). Løgstrup konstaterer hurtigt, at hvis skabelsestanken 

forsvinder, mister humanisme og kristendom hinanden (Ibid. 465), men dette er på 

grund af »Luther og her hjemme Grundtvig« ikke sket (Ibid. 466). I dem genkender 

Løgstrup en tradition, der har holdt sammen på religionens rolle i menneskets 

virkelighed, således at humanisme og kristendom ikke bliver til et enten-eller, men 

hører sammen. Disse to størrelser møder hinanden i fordringen, mens kristendommen 

dog yderligere ligger det til, at »Fordringen er Guds« (Ibid. 469). 

 

Betyder det så, at fordringen stiller andre krav i kristendommen, end den gør i 

humanisme? Ikke ifølge Løgstrup, for kravet i humanisme kan hverken moraliseres bort 

eller benægte idealet, at det andet menneske altid kommer først (Ibid.), mens 

kristendommen føjer til begrundelsen, at livet er givet os alle, så hvad hvert enkelt 

menneske må skylde Gud, skylder det altså også sin næste (Ibid. 471). Etisk set er der 

ikke den store forskel på fordringen i humanismen og kristendommen, bortset fra, at 

kristendommen føjer en religiøsitet til sin fordring, hvilket humanismen ikke gør (Ibid. 

472). 
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Wingrens kritik af åbenbaringsteologi 

Ligesom Løgstrup befinder Wingren sig også i en teologisk brydningstid i 1950’erne. 

Efter vikariatet i Basel indså Wingren dog, at hans historiske viden ikke nyttede noget, 

medmindre han kunne artikulere den i forhold til nutiden (Ibid. Wingren 1991, 134). I 

Basel fejlede Wingren ifølge ham selv, »eftersom jag er svensk« og teologisk blev 

oplært ud fra Anders Nygrens kobling af filosofi og teologi (Ibid. 116), som ikke 

berører nutidige teologiske problemstillinger. 

 

I bogen Teologiens metodfråga fra 1954 går Wingren kritisk til nogle af datidens største 

teologiske skikkelser i form af Karl Barth, Rudolf Bultmann og Anders Nygren, og han 

kritiserer dem samlet for blandt andet deres antropologiske standpunkt i 

kristendomstolkningen (Wingren 1954, 98-118). En konsekvens af deres 

kristendomstolkninger bliver, ifølge Wingren, at »Världen profaniseras och Skriften 

legaliseras« (Ibid. 104). Kritikken af de tre minder meget om Wingrens kritik af 

Marcion, og hvor han mod ham argumenterede med Irenæus, tyr han her i stedet til 

Luthers tolkning af loven. I Luthers forståelse af loven (lex naturalis) har Wingren 

fundet en metode til at beskrive menneskets etiske formåen ud fra et teologisk grundlag 

i kristendom og på baggrund af bibelens ord (Ibid. 110). Wingren mener altså, at vi kan 

oversætte loven til vores »gängse etiska uppfattningar« (Ibid. 111). I tråd med Løgstrup, 

spørger han til sidst ind til, hvilken måde antropologiens og kristendommens ethos 

minder om hinanden. Han konstaterer, at om »faktiska krav och fordringar i 

sammanlevnaden« er antropologien og kristendommen faktisk enige (Ibid. 115). 

Wingren er altså til dels på linje Løgstrup om fordringens antropologiske islæt i 

kristendommen, men det betyder ikke, at Wingren, ligesom Løgstrup, ikke har en 

kristen etik. 

Når Wingren i forlængelse af Løgstrup siger, at kristendommens ethos minder om 

humanismens, hænger det sammen med en jødisk-kristen skabelsestanke, som ligger til 

grund for, at loven også i kristendommen kan blive opfattet som en naturlig lov (Ibid. 

116), og selvom Wingren ikke gør meget ud af skabelsestanken i denne bog, åbner han 

alligevel til sidst op for dens vigtighed for en forståelse af fordringen i kristendommen 

(Ibid.). Denne slutbemærkning slår temaet an til hans næste store bog Skapelse och 

lagen (1958), der netop tager denne forbindelse op som sit hovedtema. I ovenstående 
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har Wingren argumenteret, at hverken Barth, Nygren eller Bultmann har blik for 

skabelsestanken i deres teologi, og derfor har deres antropologier lidt under dette tab. 

 

Den etiske fordring 

Jeg har tidlige nævnt, at Løgstrup i 1943 blev professor, men har ikke lagt vægt på, at 

det var en ansættelse i faget Religionsfilosofi og etik – altså som filosof og ikke som 

teolog. Det er noget, som især træder frem i Den etiske fordring (1956), der ikke alene 

er en indføring i etik, men også i en metafysik, og som beskæftiger sig med »noget 

ubetinget i vores betinget verden« (Jensen 2007, 231). I arbejdet med Løgstrups første 

hovedværk har jeg valgt at udpege tre områder i bogen, som jeg vil fokusere på i dette 

følgende afsnit, og de er: etikken, tilliden og radikaliteten ved fordringen. 

 

Løgstrup gør op med en specifik kristen etik. Etik i kristendom adskiller sig ikke fra 

humanismens forståelse, og kristen etik er den samme som humanismens (Løgstrup 

1956, 9-14; 122-32; 228-39). Løgstrups agenda er nemlig »rent humant« at bestemme 

»Jesus af Nazareths religiøse forkyndelse« (Ibid. 9), fordi forkyndelsen om 

næstekærlighed, ifølge ham, ikke er fremmed for humanismen. Der bliver nemlig ikke 

givet nogen specifik kristen etik, ifølge Løgstrup, som ved hjælp af kristendom kan 

tilføje noget af nyt i forhold til de menneskelige anliggender (Ibid. 128). Løgstrup 

påpeger derfor også, at det er misvisende, hvis kristendommen skulle være rettesnor i 

forhold til anliggender som ægteskabet, seksualitet, børneopdragelse og politik, for 

»kristendommen udstyrer ikke den enkelte med en politisk eller etisk bedreviden« (Ibid. 

129). Det går udover fordringen, ifølge Løgstrup, hvis der skulle være motiveringer ud 

over næstekærlighed i sig selv, og kristendommen ville være »stivnet til en ideologi« 

(Ibid. 130). Fordringen er derimod uden en formel og »absolut« (Ibid. 131), hvilket 

betyder, at kristendommen ikke såt anderledes i forhold til fordringen end humanismen 

gør over for idealismen, bortset fra at den troende tilskriver fordringens krav til Jesus af 

Nazareths religiøse prædiken og derigennem til Gud. I den forstand er fordringen altså 

»Guds tale og handling (...) og den enkelte er henvist til at stole på og tolke dens tale og 

handling« (Ibid. 239). Det betyder, at fordringen kræver en vis portion tillid, ifølge 

Løgstrip, blandt andet til Gud, men så sandelig også til det andet menneske, som er 

målet for fordringens indhold.  
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Tilliden er det andet område i Løgstrups hovedværk jeg vil fokusere på, og den 

beskriver Løgstrup som værende en essentiel del af menneskelivet (Ibid. 17-24; 26-39; 

141-63). Tilliden er helt central og »elementær« for vores livsudfoldelse, og det »ville 

være [en] livsfjendsk« indstilling at tænke anderledes (Ibid. 17). For i tilliden har vi en 

forventning om, at man – i hvert fald som udgangspunkt – kan stole på det andet 

menneske, og uden en sådan tiltro til er vores livsudfoldelse og vitalitet hæmmet (Ibid. 

19). Når tilliden gentagende gange svigtes, kan det sætte en bevægelse af mistillid i 

gang, der hæmmer liv og kan resultere i, at et menneske lukker sig inde i sig selv 

(incurvatus in se). Derfor skriver Løgstrup også, at »mistænksomhed (...) er 

livfornægtende« (Ibid. 23), da den er en skyggeside af tilliden, der modarbejder og vil 

ødelægge fundamentet for fordringen. Tilliden er derfor nødvendig: 

 

... hvorom alting er, betyder det, at der i et hvilket som helst møde mellem 

mennesker ligger en uudtalt fordring, uanset under hvilke omstændigheder 

mødet finder sted og hvilken karakter det har (...) Tilliden står ikke til os. 

Den er givet. Vort liv er nu engang hen over hovedet på os skabt sådan 

(Ibid. 27-28).  

 

Tillid er således ikke lig med fordringen, men den er noget af det som fordres, da tillid 

er både nødvendig for, at livet og fordringen kan lykkes. Tilliden er altså selve »nerven« 

i fordringen og »det etiske livs grundfænomen« (Ibid. 27). Ifølge Løgstrup er tillid 

dermed almen. Derfor siger Løgstrup endvidere, at fordringen både har empiriske og 

ikke-empiriske sider, som bygger på »livsvilkår« som tilliden, men samtidig »får den 

sin eensidighed af en livsforståelse, der er af ikke-empirisk karakter« (Ibid. 141). 

Fordringen kræver en »bevægelse hen imod den anden,« hvilket forudsætter tillid, og 

skal fordringen derfor lykkes, behøves der tillid (Ibid. 148). Ligesom tillid har sit 

modstykke i mistillid, er fordringens modsætning, ifølge Løgstrup, »at gøre os selv til 

vort eget livs suveræn« (Ibid. 151). Selviskhed er ikke »den naturlige kærlighed« (Ibid. 

152). Løgstrup siger derimod, at »fordringen melder sig og går radikalt og eensidigt ud 

på, at den andens liv skal varetages på ens egen bekostning« (Ibid. 155). Kærligheden, 

som fordringen opfordrer til, forudsætter tilliden. Og kærligheden, som vi behøver, må 

bygges på et fundament af tillid. Derfor siger Løgstrup, at både kærlighed og tillid 

»hører vort menneskeliv til« og at »det ville være absurd at sige: de er mine bedrifter« 
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(Ibid. 158). Modsat forholder det sig derimod med »forbeholdenheden og 

selviskheden,« som vi godt kan kalde for »mine bedrifter« (Ibid. 159). I denne 

rangforskel identificeres to forskellige ophav. I det ene, kærlighedens og tillidens, 

genkender Løgstrup en skabelsesteologi: »Teologisk talt er det en skelnen, der 

forudsætter, at mennesket er skabt og stedt i et vedvarende forhold til dets skaber« (Ibid. 

161), mens han i det andet, forbeholdenhedens og selviskhedens, må tilstå menneskets 

ondskab og afvigelse fra skabelseshensigten. For mennesket, der kender det gode i 

etikken, gør stadigvæk det onde. Fordringen om et liv med uafbrudte kærligheds- og 

tillidshandlinger formår derfor intet menneske at leve op til, og Løgstrup må 

konkludere, at fordringen »er uopfyldelig« (Ibid.). Det bunder i, at fordringen altid vil 

være og kun kan være ensidig og radikal, og her står den ikke til forhandling. 

 

Det, der får Løgstrup til at konkludere, at fordringen er umulig, er at dens krav om 

kærlighed og tillid ikke kan gradbøjes eller gøres halvt. For ville man påstå, at 

fordringen lykkedes til dels, er der ikke tale om den, mener Løgstrup. Dette handler om 

fordringens radikalitet (Ibid. 56-76; 170-86). Først og fremmest skelner Løgstrup altså 

fordringen fra normen, da fordringen er radikal og entydig i sit budskab, og den er ikke 

påvirket »af den rådende moral og ret« ligesom normen er (Ibid. 56). Til forskel fra 

normen kan Løgstrup kende fordringen på, at den er »ubetinget, uendelig og absolut. 

(...) Det er nemlig ikke en fordring, som vi er blevet enige om« (Ibid. 58). Den er 

medskabt i os, og ikke noget, som mennesker først har skulle blive enige om, ligesom 

med vores normative regler. Det betyder dog ikke, at normer og regler ikke også er 

påvirket af indholdet i den etiske fordring, selvom de ikke formår at overtage dens etik 

fuldt ud. Ligesom mennesker forsøger at efterleve dens krav uden held, gør samfundet 

også det samme forsøg for at tjene borgeren med dets love (Ibid. 61). 

Så til trods for, at fordringen og normen er forskellige, er der alligevel også 

lighedspunkter mellem dem, eftersom de sociale normer kan tjene som en god 

vejledning for fordringen (Ibid. 70). Videnskaben kan guide den enkelte til at kunne 

sætte sig bedre ind i sine medmennesker, og Løgstrup påpeger, at dens resultater og 

øgede viden er en stor hjælp, når det eksempelvis kommer til børneopdragelse (Ibid. 

73). Her kræver det også en ekstra viden, som fordringen ikke kunne være de sociale 

normer foruden, men den vejledende forbindelse »ophæver ikke spændingen mellem 

dem og den radikale fordring,« da de sociale normer tydeligvis afviger fra fordringen på 
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det punkt, at de ikke er radikale (Ibid. 76). Normer er derimod omskiftelige, og heri 

ligger forskellen. 

Løgstrup peger på, at menneskets etiske afgørelser kan blive påvirket af to 

modsatrettede interesser, fordringens og normens forskellige etiske meddelelser, og kan 

ende ud i pligtkollisioner (Ibid. 170). Vejen ud af en pligtkollision er at lytte til, hvad 

»det er, den etiske afgørelse arresterer og spærrer inde i den gerning, der skal gøres,« 

med andre ord, hvad der fordres, som altid er at handle med medmenneskets bedste for 

øje (Ibid. 180). Fordringen er altså hverken en måletik eller en nytteetik.  Fordringen 

kræver, at mennesket i tillid og kærlighed giver sig selv til det andet menneske, men 

fordi mennesket ikke formår fordringen, er de sociale normer det næstbedste – fuld af 

anbefalinger af, hvorledes man bedst opnår, hvad fordringen radikalt og entydigt kræver 

af én. 

 

Wingrens skabelsesteologiske dogmatik 

To år efter Løgstrup udgav sit gennembrudsværk, præsenterer også Wingren sit 

forfatterskabs hidtidige hovedværk, nemlig en dogmatik i to bind, Skapelsen och lagen i 

1958 og Evangeliet och kyrkan i 1960. I en alder af 50 år har Wingren skrevet sin 

dogmatik, som ofte er et værk, der afslutter professorens karriere, men ikke i Wingrens 

tilfælde. På tværs af de to bøger vil jeg nu behandle tre gennemgående temaer: etikken, 

antropologien og natursynet. 

 

Wingren trækker ligesom Løgstrup en forbindelse mellem humane og kristne aspekter i 

etikken. Hvor Løgstrup tidligere fik konkluderet, at der ikke er tale om kristen etik 

adskilt fra antropologien, har Wingren derimod en kristen etik (Wingren 1958, 68-81; 

163-176; 202-13). Han mener nemlig, at diskussionen bliver anskuet forkert, når den 

bliver forfladiget til at handle om »en distinktion mellan kristet och utomkristet« (Ibid. 

69). Wingen mener, at man bør begynde ræsonnementet med en forståelse af, at »Guds 

universella handlande« angår »alla människor« (Ibid.).  

Wingren anerkender godt nok en kristen etik, men en som »bryter sönder alla i förväg 

uppgjorda skiljelinjer mellan« det naturlige og det kristelige (Ibid.), fordi det kristne 

også findes i naturen »och samme Gud som uppenbarar sig i Kristus tillika är världens 

Herre, som styrt och styr världen« (Ibid. 70). At tænke andet ville være en marcionistisk 

tankegang for Wingren.  
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Fordringen manifesterer sig også som loven (lex naturalis), der knytter sig an til ethvert 

menneske, og gør sig, ifølge Wingren, gældende på to måder: i lovens borgerlige brug 

og i dens åndelige brug. Om dens første brug siger han, at den »handlar primärt om 

världen och icke om människan« (Ibid. 165). Wingrens argument er, at det borgerlige 

taler ind i større sammenhænge i forhold til hele verdens samlede fremfærd (creatio 

continua), og både arbejdets og hverdagens gerninger »frampressa (...) lovens kraft« 

(Ibid. 166). At loven har denne hensigt hører, ifølge Wingren, sammen med, at »Gud er 

skaparen,« og derfor også »sätter spärr för de onda gärningarna« (Ibid.). Guds 

skaberhensigt går altså imod ondskaben, og vil forsøge at fremme det gode med lovens 

ensidighed og radikalitet, mens lovens fordring bliver udfordret af menneskets fristelse 

til at se bort fra den (Ibid. 168). Lovens første brug er både genstand for brug (usus) og 

misbrug (abusus), og når mennesket handler på fordringen, bidrager (cooperatio) det til 

at uddele »skapelsens gåvor« (Ibid.). Wingren beskriver dernæst lovens anden brug, og 

hvordan det i dens teologiske og åndelige områder sker, at »lagen deriveras ur 

evangeliet« (Ibid. 202). Denne del af lovens funktion er vigtig, da der, ifølge Wingren, 

»finns ingen radikal fordran, som er löst från predikan av Kristi död« (Ibid. 204). Heri 

findes er Wingrens kritik af Løgstrup, da han kan følge ham så langt som til lovens 

første brug. Derimod mangler Løgstrup, ifølge Wingren, at udvikle sin etik i forhold til 

lovens anden brug og biblens forkyndelse (Ibid.). Løgstrups projekt, som vi så i Den 

etiske fordring, var netop at udlægge fordringen på human vis i forhold til Jesu 

forkyndelse, og Wingren mener her, at Løgstrup glemmer kristologien. Lovens anden 

brug vil fortælle mennesket noget andet om fordringen, end dens første brug gjorde, 

nemlig at »evangeliet är en ny begynnelse, som till slut skall bryta lagens välde« (Ibid. 

209). Her vender Wingren tilbage til sin recapitulatio-tanke om, at frelsen faktisk er 

skabelseshensigtens forløsning og ikke blot dens befrielse herfra. »Kristi verk är 

motsatsen till Adams verk (...). Eftersom det nya redan hänt, härskar lovsången i 

kyrkan« (Ibid. 212). I lovens åndelige er budskabet, ifølge Wingren, at mennesket får en 

udvej fra loven og fordringen i Kristus.  

 

For Wingren er det vigtigt, at kristendommen tager udgangspunkt i skabelsesteologi, og 

i den første trosartikel om Gud, som himlens og jordens skaber. Det betyder, at Det Nye 

testamente skal læses i forlængelse af den gammeltestamentlige skabelsesberetning 

(Ibid. 1958: 27-55; 1960: 44-76). Kristendommen er med basis i den jødiske 
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skabelsesberetning anderledes end den græskinspirerede dualisme mellem ånd og 

materie, og dette mener Wingren, at »kroppen är levande (...) genomträngd av det liv 

Gud inblåst i den« (Ibid. 1958, 29). I dagligdagen er menneskets virkelighed ikke fjern 

fra Guds nærhed, for Gud skaber videre på omgivelserne, os og naturen, hvori det 

guddommelige gennemstrømmer alt, ifølge Wingren, ved at være virksom og til stede, 

og ud fra denne opfattelse har vi mennesker også det »antropomorfa språket,« der kan 

tale om »andlig verklighet« (Ibid. 33). Det antropomorfe sprog for det guddommelige 

forbinder Wingren med Løgstrups beskrivelser i Den etiske fordring, hvor fordringen er 

blevet fremstillet som et anonymt krav og en naturlig lov (Ibid.). Med Wingrens 

argument for det antropomorfe sprog – med henvisning til Løgstrup– kommer troens 

indhold om skabelsestanken og loven også i relation til den kristne frelseshistorie: 

 

Med energi har Løgstrup återvänt till ett helt annat sätt att fatta den med 

Guds skaparverk givna radikala fordran, (...) i vilken vi framstå som en del 

av varandras hälsa; tydligast har han, på rent human grundval, sökt 

framställa det med livet (...). Den, som mottager sitt eget liv såsom givet, 

står samtidigt under fordran (Ibid. 40-41).   

 

Fordringen i Jesu forkyndelse er, ifølge Wingren, knyttet an til en skabelseshensigt, men 

at »världen skapats i Kristus är under alla förhållanden en »svår« tanke,« men dermed 

ikke forkert (Ibid. 41). Det kan således siges, at et menneske i omvendelse forsøger at 

genfinde gudbilledligheden fra skabelsen (imago Dei) ud fra en fortsættende »skapelse i 

Kristus,« en imago Christi (Ibid. 43). Dette vil sige, at mennesket i Jesus af Nazareth, 

som var Kristus, genfinder en ensartethed med det »som Gud Skaparen i skapelsen 

menade med människan« (Ibid. 45). Det betyder, at menneskets tilstand nu er unatur og 

»idealmänniskan« er eksemplificeret i Kristus, hvorfor kristendommen hos Wingren 

kan formuleres sådan, at det handler om at blive menneske igen (Ibid. 49). 

Det er dog symptomatisk for menneskelivet, at det altid vil være »under lagen« og et liv 

»i Adam,« og også Jesus var underlagt loven, indtil hans liv kulminerede med 

korsdøden (Ibid. 1960, 45). Det er nemlig hans skæbne »at vända om händelsen i 

Adams liv« (Ibid. 53), fordi Kristus formår, hvad hverken Adam eller vi gjorde eller 

gør, nemlig at han på trods af fristelsen til at give op, ofrede sig for alle. Kristus 

fuldendte da bestemmelsen i fordringen, som viser sig »klarast i korsdöden« (Ibid.). Det 
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betød, at Kristus i sin menneskelighed var på linje med Adam og os. Han var underlagt 

loven, og blev fristet til at handle selvisk og glemme sin næste, men han overvandt 

fristelsen og ofrede sig for alle (Ibid. 57). Menneskets »förvridna rörelseriktning,« dets 

tendens til at sætte sig selv først, er overvundet i Kristus, for evangeliets fortælling er en 

berettelse om, at han »hejda den och omvända den« (Ibid.). Derfor genkender vi 

mennesker, der står i spændingen mellem Adam og Kristus, allermest selv i Adam, det 

første menneske, der som os har både fejl og mangler. Men vi ser også vor ideelle 

skikkelse i Kristus, som var »vad människan borde vara och är skapad till« (Ibid. 58). 

Wingrens forståelse af skabelsen bygger altså på recapitulatio-tanken (om at mennesket 

skal blive hvad det var skabt til), og hans recapitulatio-tanke er forbundet til hans lære 

om frelse (soteriologi). Wingrens kristendomstolkning gør ikke op med 

menneskeligheden, men derimod med at leve »sitt eget liv utan gemenskap med Gud« 

(Ibid. 76). Den måde, Gud hjælper mennesket på, er at komme dets ondskab til livs. 

 

En uddrivelse af ondskaben fra skaberværket angår mennesket og ikke naturen, og den 

er, ifølge Wingren, ikke i naturen på samme måde som i mennesket (Ibid. 1958: 109-22; 

1960; 248-65). Det onde drejer sig om evnen til at søge egen vinding, og »Inget djur 

eller träd (...) ingen skapad varelse utnyttjar så suveränt människan som hon utnyttjar 

allt annat skapat« (Ibid. 1958, 111). Den råderet, som mennesket blev stillet i udsigt til 

over alt andet skabt i Genesis 1,28 bruger mennesket ikke til at tage ansvar for sine 

medskabninger, men til at herske over dem med hård hånd, hvilket klimakrisen og 

naturforurening (i et nutidigt perspektiv) er et rammende eksempel på. 

 Mennesket er, ifølge Wingren, blevet skænket en frihed, der gør, at »de i sina hjärtan 

representera alla grader från relativ hygglighet till full demoni (...) Djuren, som i 

jämförelse med människan äro ofördärvade och rena, sakna dock denna gestaltande 

frihet gentemot sin omgivning« (Ibid. 113). Hos Wingren bliver det altså især 

mennesket, som skal frelses fra ondskaben, og ikke naturen. »[F]rälsningens gärningar 

kretsa ständigt kring människan, ty hon föll i begynnelsen – alltså er det hennes renhet 

som saknas« (Ibid. 115). At den kristne frelse handler om mennesket udelukker ikke 

naturen. Naturen er, ifølge Wingren, uden ondskab, og mennesket kan tage ved lære af 

den: 
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Det skapade runt omkring människan är lägre än hon (...) Just därför ligger 

det sundhet i människans utåtvändhet mot tingen och mot skapelsen. I 

denna riktning står människan vänd mot en större renhet, än hon själv 

äger. (...) Från det yttre på jorden slår det emot människan en friskare luft 

än den som kommer från hennes inre. (116)   

 

Respekten, vi mennesker bør have for naturen, kommer ikke til udtryk i vores 

handlinger imod den, og at man skal bidrage til verden i stedet for at nedbryde den, er 

indlysende for Wingren (Ibid. 121). 

Wingren siger det sådan: »Friskheten yttrar sig i människans återvändande till det, som 

den yttre naturen redan gör. (...) Ty den utommänskliga skapelsen är långt före den 

kristna församlingen uppfylld av lovsång till Skaparen« (Ibid. 1960, 249). Wingren er 

tydelig på det punkt, at mennesket vil kunne lære meget af naturen omkring os, og den 

tidligere omtalte recapitulatio-tanke deltager og bidrager naturen til, hvilket betyder, at 

»i de dödas uppståndelse, deltar hela skapelsen, solen, månen, allt, i den yttersta och 

slutgiltiga segern« (Ibid. 250). Naturen er altså en del af Wingrens eskatologi, og i den 

forbindelse er fortællingen om hvedekornet i Johannes 12,24 værd at nævne. 

Hvedekornet, der falder i jorden i håb om at blive til aks, imiterer altså Jesus af 

Nazareth, som gik i graven velvidende at Gud ville lade ham genopstå. Denne 

bevægelse nedad er også til stede i naturen, og er »ett moment i Guds närvaro« (Ibid. 

254). Wingren genkender bønnen og lovsangen i kirken som udtryk for samme 

menneskelige bevægelse henholdsvis nedad og opad, hvor mennesket i bøn går i graven 

med det gamle menneske for i lovsang at genopstå som nyt i Kristus (Ibid. 259). 

Lovsangen kommer ikke uden bønnen, ligesom det nye ikke sker uden blik for det 

gamle menneske.  

 

Udviklingen af etikkens ontologi hos Løgstrup 

I det nye årti sker der en række udviklinger i Løgstrups tænkning, der både angår 

skabelsestanken og etikkens beskrivelse af at være ontologisk. Med Den etiske fordring 

fik Løgstrup sagt, at dens fordring var uopfyldelig og at kristendommens forkyndelse 

kunne beskrives og appelleres til på ren human vis, men ikke efterleves, da dens 

fordring var ensidig og radikal og derfor altid meldte sig for sent. Det så Løgstrup 

anderledes på 1960’erne, og dette vil jeg undersøge i to artikler fra 1962. 
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Med artiklen ”Kristendom uden skabelsestro” er Løgstrups ærinde at undersøge, hvilke 

muligheder der er for at kunne konstatere, at verden er Guds – både på godt og ondt 

(Løgstrup 1962a, 523-35). Det kommer til udtryk, når Løgstrup skriver: »Det overstiger 

derimod ikke evne og kraft at kende, at verden er Guds. Hvordan? Ja, det er 

spørgsmålet« (Ibid. 526). Løgstrup besvarer ikke problemet, hvad han dog omtrent 

femten år senere i Skabelse og tilintetgørelse skulle komme tættere på at gøre. Hvad 

Løgstrup derimod konstaterer i denne artikel, er, at der er en ontologisk rang af det gode 

og det onde (Ibid. 529). For med tilliden er mistilliden også givet, men på den måde, at 

der er en forskel på det gode i tilliden og det onde i mistilliden, da »den onde vilje til at 

komme ud over den anden snylter på den skabte livsmulighed« (Ibid. 531). Løgstrup 

mener her, at både det gode og det onde er noget i sig selv (ontologi), men på en sådan 

måde, at der er indbygget en ontologisk rangforskel mellem disse to kategorier. Han 

korrigerer sig selv fra Den etiske fordring og adskiller sig fra Wingren, der ikke kalder 

ondskaben for ubetinget, men for menneske-betinget. 

Her kan det også observeres, at Løgstrups fænomenologiske analyser ikke længere 

udelukkende vil beskæftige sig med mennesket, men at han begynder at udvikle en 

fænomenologi om kosmologien. Nogle begyndende træk til Løgstrups senere tale om 

singulære universaler i 1973 og i 1978 starter altså allerede her: »Livet er stof (...) Vi 

har magt og frihed til at ødelægge det« og »det er den mindste sag af verden at 

udrydde,« hvad der er skabt (Ibid. 530). Mennesker formår nemlig at ændre verden til 

det værre, og Løgstrup har observeret, at mennesket »forstyrrer den biologiske balance« 

og kalder »udryddelse af dyrearterne (...) blasfemisk foragt for skabelsen« (Ibid.). 

Løgstrup taler også omkring »skabte livsmuligheder,« som er ontologiske eftersom »de 

er anlagt i mennesket« (Ibid. 532), og hvor Løgstrup i 1956 beskrev tilliden således, 

tilføjer han nu også barmhjertigheden og tilgivelsen til de livsmuligheder, som gør selve 

livet værd at leve (Ibid.). Det kendetegner disse fænomener, at de er givet og skabte – 

med andre ord suveræne og ontologiske. 

 

Løgstrups artikel ”Etikens förankring i verkligheten (Etik och ontologi)” udkom i 1962 i 

et svensk tidsskrift, og heri kom Løgstrup med nogle nye tanker om etikkens ontologi 

(Ibid. 1962b, 315-23). Al tale om etikken peger hen imod en bestemmelse af det gode, 

og for at kunne kende det, må man kunne skelne det fra det onde. Løgstrup siger derfor, 
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at vi først når frem til etikken, når »vi kan säga något om vari skillnaden mellan det 

goda och det onda består« (Ibid. 318). Tidligere i 1962 var Løgstrup kommet frem til, at 

både det gode og det onde var ontologiske kategorier, hvor det gode rangerer øverst. 

Mistilliden kan forstås som en snylte på tilliden, og tilliden, som Løgstrup også i Den 

etiske fordring beskrev som en elementær bestanddel for selve livet, har det altså som 

en mulighed i sig, at den kan slå over i mistillid. Løgstrup beskriver det gode som det, 

der fremmer vitaliteten, mens det onde er det, som begrænser vores livsmuligheder. 

Ontologisk set har vi altså en før-etisk forståelse af både det gode og det onde, i og med 

vi kan skelne mellem sindsbevægelser, gerninger og ytringer, som enten bidrager eller 

modarbejder vores livsmuligheder. 

For der er med altings skabelse givet en ontologi, og dermed en før-etik, der går forud 

for menneskets rationale. Den kan vi beskrive i vores naturlige sprog som »en absolut 

motsättning« mellem fænomener som »godhet och ondska, kärlek och hat,« men »vad 

denna ontologi närmare innebar« vides ikke (Ibid. 323). Løgstrup kan konstatere visse 

etiske lovmæssigheder ud fra den ontologiske rangorden, men kommer ikke nærmere 

ind på en forklaring for denne indretning. Det stiller Løgstrups ontologi overfor et nyt 

problem, nemlig at »tydningen kräver en tolkning« (Ibid.). Løgstrup strander altså med 

det samme problem som tidligere, nemlig at mennesket ikke magter at forstå, hvordan 

verden kan være Guds? På trods af, at vi kan tyde, at der er en ontologisk rang mellem 

godt og ondt, er det stadig op til fortolkning, hvorfor Gud har indrettet livet på denne 

måde. 

 

Opbrud og nybrud i Wingrens forfatterskab 

Mens Løgstrups udvikling i 1960’erne er i fuld gang, træder Wingrens tænkning modsat 

en smule dødvande hen over dette årti. Det kommer blandt andet til udtryk, da Wingren 

i 1966 skrev apologien til sit hidtidige forfatterskab i artiklen ”Mina amnesval”. 

 

At skriftet peger på en skillevej, der varsler en ny epoke i Wingrens egen tænkning, gør 

han klart til slut i artiklen: »De ämnen vi väljer för våra teologiska böcker i Sverige 

kommer en dag att stå såsom monument över håglösheten i vårt skede, är jag rädd« 

(Wingren 1966, 500). Han kalder egen og andres »teologiska produktion (…) 

salongsfähig« – med andre ord: stuerene og uden kant (Ibid.). Opløftende er det derfor, 
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at Wingren alligevel kan spore »hälsotecken« hos blandt andre sig selv og Løgstrup, og 

i sin egen produktion kan han også se, at »något nytt födes« (Ibid.). 

Wingren siger nemlig om Løgstrup, at han til dels har gjort det, han ikke selv magtede 

at gøre, nemlig at opbygge en ren filosofisk analyse af den naturlige lov, og gøre det i 

»gränsgebitet mellan filosofi och teologi« (Ibid.). Det er tydeligt, at Wingren selv gerne 

vil have sin teologi tættere på filosofien, og ser i disse år håbefuldt mod Danmark efter 

en ny filosofi med betydning for teologien. 

 

De suveræne livsytringer 

Løgstrup præsenterede i 1966 og 1968 nogle afgørende nye tanker i hans filosofiske 

tænkning, nemlig de suveræne livsytringer. Undervejs har opdagelsen af den 

ontologiske rangforskel i ”Kristendom uden skabelsestro” i 1962, og i samme år 

opdagelsen af etikkens potentiale i forhold til at kunne skelne godt og ondt i ”Etikens 

förankring i verkligheten (Etik och ontologi)”, haft afgørende betydning for deres 

nuværende udformning. Udviklingen af den fænomengruppe, som Løgstrup allerede 

havde blik for i sine prædikener fra 1939, får i Opgør med Kierkegaard fra 1968 en ny 

udformning, og de er gået fra de gudsgivne sindsbevægelser til at blive suveræne 

livsytringer. 

 

Løgstrup beskrev faktisk allerede de suveræne livsytringer nogle år forinden i artiklen 

”Sartres og Kierkegaards skildring af den dæmoniske indesluttethed” fra 1966, som er 

udgivet i Vindrosen 13, men eftersom artiklen indgår i bogen fra 1968, arbejder jeg med 

den her (Løgstrup 1968, 92-114). Løgstrup starter ud med at konstatere, at den 

kierkegaardske filosofi hidtil er sluppet afsted med at ignorere »et stort område af 

menneskets tilværelse (Ibid. 92), nemlig fænomener som de suveræne livytringer og de 

tvungne eller kredsende bevægelser, som begge er ontologiske. Disse sindsbevægelser 

kan opdeles i to, nemlig dem der er suveræne og ikke kan bruges i mere eller mindre 

grad uden at gå i stykker, mens de andre er reaktive, påvirket af situationen og dermed 

formbare (Ibid. 95). De suveræne livsytringer er tillid, talens åbenhed og 

barmhjertighed (Ibid.). Tillid og mistillid behandlede Løgstrup allerede i Den etiske 

fordring (1956), men beskriver først tillid som en suværen livsytring i 1966 og 1968. 

Barmhjertighed og ubarmhjertighed præsenterer han heri, mens talens åbenhed og 

forbeholdenhed uddybes i Etiske begreber og problemer fra 1971. Løgstrup tilføjer en 
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fjerde livsytring i Skabelse og tilintetgørelse fra 1978 i form af håb / håbløshed. De 

suveræne livsytringer er almenbegreber, og deres modstykker er deres afvigelser (Ibid. 

94). 

Hvorfor bemærker Kierkegaard ikke de suveræne livsytringer, spørger Løgstrup? Fordi 

de bryder med Kierkegaards filosofiske og teologiske system, der handler om at 

realisere sig selv i forhold til det andet, det religiøse, der er menneskets egentlige selv 

(Ibid. 96). Løgstrup mener derimod med de suveræne livsytringer at have fundet en 

uendelighedens bevægelse, der »vil sige, at i dem er mennesket – uden videre – sig 

selv« (Ibid.). Mennesket opfylder sin skabelsesbestemmelse ved at hengive sig til de 

suveræne livsytringer, og ikke blive påvirket af de tvungne og kredsende følelser, som 

modsat de suveræne ikke er »definitive« men omskiftelige, ikke »spontane« men 

selvlavede (Ibid. 97). Kierkegaard har, ifølge Løgstrup, kun blik for den upersonlige 

fordring (Ibid. 99), der møder mennesket som noget fremmed og paradoksalt 

anderledes. I Den etiske fordring talte Løgstrup om fordringen på ren human vis, og 

gjorde dermed allerede dengang op med Kierkegaards fremmedgørelse af etikken, men 

bibeholdt dens paradoksalitet i 1956. I 1968 bryder Løgstrup med den etiske fordring 

uopfyldelighed, for med de suveræne livsytringer kan livets spontane udfoldelse blive 

opfyldt ved »at lade den definitive livsytring bane sig vej frem selv i den mest 

forviklede og ugunstige stilling« (Ibid. 101). I spontaniteten giver mennesket sig hen til 

sindelaget og dets livsudfoldelse, i tilliden til livet og dets skabthed (Ibid. 104). Imod 

Kierkegaard siger Løgstrup derfor: »Hvad han har i sigte med det absolutte, med ideen, 

findes i empirien, i de suveræne livsytringer« (Ibid. 111). Løgstrup præsenterer hermed 

et andet syn på skabelsen, for aldrig »har det etiske sådan lukket sig selv inde og lukket 

verden ude, som (...) hos Kierkegaard« (Ibid. 108). 

Til slut korrigerer Løgstrup sig selv fra Den etiske fordring – nok er fordringen 

uopfyldelig, men den ontologiske etik kan derimod lykkes ved, at »den suveræne 

livsytring frembringes (...) spontant, uden at være fordret« (Ibid. 114). Til selve 

fordringens væsen hører det til, at den faktisk ikke burde blive fordret og at den i 

grunden altid vil være kommet for sent. De suveræne livsytringer overflødiggør 

fordringen, når mennesket altså ud fra sin spontane livsudfoldelse kender til det gode. 
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* 

 

Jeg har i dette afsnit beskæftiget mig med Løgstrups og Wingrens udvikling i forhold til 

etikken ud fra deres betoninger af teologien i både skabelsen og mennesket. 

Hos Løgstrup har vi set en bevægelse fra fordringen, der gjorde det etiske krav 

uopfyldeligt, til de suveræne livsytringer, der uden om fordringen er forbundet til en 

ontologisk etik, der skelner det gode fra det onde før-etisk. Løgstrup har også sat sig for 

at bestemme, at verden er Guds, hvilket får betydning for hans skabelsesteologi, der for 

alvor begynder at tage form i 1970-80’erne. 

Hos Wingren har vi set, hvordan han i 1950’erne begyndte at blive inspireret af 

Løgstrup, og skrev imod sin samtids store teologer i Sverige og udland, som forsømte 

skabelsen i den første trosartikel. I hans dogmatiske værker fra 1958 og 1960 udfoldede 

Wingren en kristen etik, der forbandt sig til skabelsestanken, og de centrale tanker i 

1930-40’erne, recapitulatio- og cooperatio-tanken, forenes i hans kristne antropologi, 

der gør menneskeblivelse til et centralt tema i Wingrens tænkning herefter. 
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3. Naturen som en del af mennesket og gudsrelationen  

   (1970-80’erne) 

 
Jeg har forinden været omkring, at Løgstrup og Wingren allerede i 1930-40’erne havde 

fokus på det suveræne i etikken, men at det dengang fortsat manglede at udfolde sig til 

resten af skabelsen og naturen. I 1950-60’erne var Løgstrups og Wingrens fokusser 

fortsat på det antropologiske, hvor Løgstrup med den etiske fordring og Wingren med 

den naturlige lov fik vist, at det etiske vidner om det guddommelige ud fra almene, 

skabte og givne ordninger. Wingren har faktisk det naturlige indeholdt i sin teologi som 

noget, der har forrang i forhold til mennesket, når det kommer til gudsrelationen, 

alligevel indtog naturen ikke en central plads i Wingrens kristendomstolkning, 

sandsynligvis fordi den kristne frelse angår mennesket. Det er nemlig dem, som har et 

problemer og mangler tilliden, hvilket naturen ikke gør. Naturen spiller ikke nogen 

afgørende rolle hos Løgstrup heller i 1950-60’erne, men udviklingen i hans etik hen 

imod en forståelse af det ontologiske og før-etiske i de suveræne livsytringer har åbnet 

døre, også for naturen, hvilket viser sig i 1970-80’erne. 

 

Guds forbindelse til både skabelsen og døden 

To afgørende hændelser i slutningen af 1960’erne prægede Løgstrups forståelse af den 

ontologiske etik og skabelsestanken. Den første er positiv, og handler om, at Knud E. og 

Rosemarie Løgstrup i 1965 flyttede væk fra Aarhus og ud i naturen til det bakkede 

terræn i nærheden af Hyllested. På grunden lå en gammel gård tæt på landsbyen, men de 

byggede i stedet deres nye hus afsides og oppe i højderne i Hyllested bakker (Jensen 

2007, 129). Det var i disse naturskønne omgivelser, Løgstrup i sin sidste tid arbejdede 

på metafysik-bindene, og den natur, han havde udsigt til fra sit arbejdsværelse, efter at 

han gik på pension som emeritus i 1975. I disse bøger får naturen en ny rolle, især i 

Metafysik III og IV, og dem arbejder jeg med senere. Den anden hændelse er af mere 

tragisk karakter, og handler om, at Løgstrup. I 1969 var både præst og pårørende til 

hans søn, Jørgens, afdøde barns begravelse, der kun blev 14 måneder gammelt og døde 

af sygdom (Ibid. 210). Dele af Løgstrups tale til barnets begravelse blev genoptrykt i 

artiklen ”Tanken om skabelsen som forståelseshorisont for evangeliet” fra 1970, og 

ondskaben får heri en ny central plads i hans teologiske tænkning, som går forud for 
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samme tankegang i metafysik-bindene om, at Gud såvel må være ophav til døden og 

tilintetgørelsen som til skabelsen og livet (Ibid. 214). 

I artiklen har Løgstrup nogle nye tanker i forhold til sin skabelsesteologi (Løgstrup 

1970, 59-76), som jeg tror kan være påvirket af de to tidligere hændelser i hans liv. Den 

ene drejer sig om naturens skrøbelighed, og den anden om retfærdiggørelsen af Gud 

stillet overfor det onde (teodice). Tilintetgørelsens realitet er nemlig blevet en del af 

Løgstrups etiske og skabelsesteologiske forståelse og et problem han må forholde sig til, 

hvis verden skal kunne hævdes at være Guds. De to nævnte, naturens skrøbelighed og 

dens tilintetgørelse, er problemer, som gør det svært for enhver at »affinde sig med 

døden og meningsløsheden« (Ibid. 60). Det kan synes virkelighedsfjernt, når kristendom 

taler om evigheden. Løgstrup siger dog, at ethvert menneske »har en slags evigheds-

forhold til fremtiden,« der gør, at mennesket ikke er »ligeglad med, hvad der efter dets 

død blev børnenes og efterkommernes skæbne« (Ibid. 61). Herom taler humanisme og 

kristendom nemlig det samme sprog, ifølge Løgstrup. Både vores forståelse humant 

såvel som kristeligt går ud over døden. Kristeligt betyder det, at Gud er såvel i døden 

som i livet og i tilintetgørelsen såvel som i skabelsen: 

 

Som gud bærer vort liv, er han i livets grænse i døden. I døden, der truer 

med at gøre vort liv meningsløst og håbløst, er Gud, ikke med en 

forklaring, hvorfor han har forbundet livet med døden, men med sin 

opstandelses magt. (…) Er Gud ikke livets skaber og med sin opstandelses 

magt dødens herre, er alt, hvad der i dagliglivet kan kaldes 

betydningsfuldt, ligegyldigt (Ibid. 65). 

 

Hermed får Løgstrup sagt, at livet er betydningsfuldt, for er Gud som en evig magt i 

livet, må vi (med evangeliet) også formode, at Gud er det i døden (Ibid. 69). 

Kristendommen giver os nemlig et håb i sigte ved at tale om Guds tilstedeværelse i 

livet. Det er ikke en pilgrimfærd, hvor livet opfattes som en jammerdal indtil livet i 

evigheden pludselig kommer. Denne opfattelse kalder Løgstrup passende for 

pilgrimsmyten (Ibid. 76), og han kalder den for en myte, da den ikke er sand. »Med sin 

frelse dementerer Gud ikke sin skabelse« (Ibid.), tværtimod holder han tilværelsen i 

gang med alt »det, der gør livet værd at leve (...) tillid, kærlighed, oprigtighed, 

barmhjertighed,« med andre ord de suveræne livsytringer (Ibid. 64). Hvorfor ondskaben 
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er en del af Guds skaberværk, kan Løgstrup ikke give nogen fornuftig forklaring på, 

men at Gud fortsat opretholder det dennesidige liv ud fra en ontologisk rangorden 

mellem det gode og det onde, det giver én håbet tilbage, ifølge ham. 

 

Wingrens metamorfose 

I 1970’erne oplever Wingren en skelsættende forandring, der både prægede hans person 

og teologiske standpunkter, og i det foregående lagde jeg op til, at noget nyt skulle ske. 

Det kom nemlig i årene frem til at præge Wingrens person og teologi, at han blev mere 

og mere politisk engageret, især i takt med at han lærte sin kone, Greta Hofsten (1927-

1997), bedre at kende. De mødtes første gang i 1967 i forbindelse med et møde, 

hvorefter de allerede fra den dag havde en samtalerelation og begyndte at skrive breve 

til hinanden, og i 1970 figurerede hun for første gang i hans dagbøger (Uggla 2010, 

138). I Credo fra 1974 krediteres Hofsten for første gang af Wingren, og han kalder 

hende: »min mycket goda vän« (Wingren 1974, 9). Det bliver ikke sidste gang, og det 

kan passende blive understeget, at Wingren med Hofsten også fik en ny kollega (Uggla 

2010, 139). Flere af Wingrens værker efter 1977 udgav han i fællesskab med Hofsten, 

ligesom de var politisk aktive sammen. Hun er blevet kaldt »den avgörande impulsen« i 

hans sene forfatterskab (Ibid. 151). Hvad betød denne forandring for hans teologiske 

forståelse af etik og skabelse? Det undersøger jeg med nogle uddrag fra de to bøger: 

Etik och kristen tro fra 1971 og Växling och kontinuitet fra 1972. 

 

Wingren udgav i 1971 en antologibog til svenske studerende, blandt andet sammen med 

Løgstrup, og heri præsenterer Wingren altså nogle spirende tanker i sin tænkning om 

teologiens rolle i forhold til samfundet. Artiklen hedder ”Reformationens och 

lutherdomens ethos” (Wingren 1971, 112-47), og beskæftiger sig med kristendommens 

rolle i forhold til samfundet og det almindelige menneske. Wingren kommer med nogle 

eksempler. »Kravet att vända andra kinden till och låta sig bedragas åsidosättes ju av 

oss så snart vi begär att få rätt penningsumma tillbaka vid det enklaste köp i en butik« 

(Ibid. 118). Wingren vil hermed sige, at kristendommens budskab om næstekærligheden 

og om at vende den anden kind til, selv angår os nede i supermarkedet. »Om en döpt har 

en korvkiosk, får han rikliga tillfällen att i hemlighet bekämpa frestelsen att tjäna pengar 

på dåliga matvaror« (Ibid. 139). Her er Wingrens eksempel en ganske almindelig 

pølsevognsejer, der i sit daglige arbejde konstant må modstå en fristelse for at bedrage 
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andre med sin mad for egen vindings skyld. Wingren kommer også med et andet 

eksempel: »Är den döpte kapten på en båt år kanske frestelsen till oljeutsläpp den 

hemliga fiende han tampas med, da är ”nästen” inte bara några hundra kunder utan 

tusenden, kanske miljoner utmed stränderna, både människor och djur« (Ibid. 140). 

Fordringen lyder altså også til en ganske almindelig skibskaptajn, hvis han pludselig 

skulle konstatere, at båden lukker olie ud og forurener. Hvis kaptajnen tager sit ansvar 

på sig, og tænker på sine medskabninger i denne situation, så er han et skridt tættere på 

det »nya människan« og sin egen menneskeblivelse, eftersom kristendommen, ifølge 

Wingren, handler om at blive menneske. Med disse tre eksempler, kunden i 

supermarkedet, pølsemanden på strøget og kaptajnen på båden, vil Wingren sige, at 

kristendommen angår os alle og det levende ord (viva vox) altså ikke kun høre til i 

gudstjenesten. »Det som kyrkan framför allt måste börja med att i ett dylikt nytt läge 

göra, det är följaktligen att tro på vikten av det som hon själv söndagligen utför« (Ibid. 

145). Kirken skal ikke vende indad imod sig selv, men udad imod samfundet, og 

mennesket bør, ifølge Wingren, tage evangeliets ord fra gudstjenesten på sig og med 

dets fordring præge andre menneskers liv til det bedre ude i verden. 

 

Wingren fortsætter i 1972 med at orientere sig udad imod samfundet i bogen Växling 

och kontinuitet, hvor hans teologi i stigende grad kommer til at handle om menneskelige 

vilkår og politik, og han argumenterer for, at kristendommen kan bidrage til 

samfundsindretningen (Wingren 1972, 144-57). Kristendommen er »inte opium« for 

folket, siger Wingren, men en »gestaltande kraft,« som gerne vil føre fremskridt og 

udvikling med sig til det bedre (Ibid. 156). Wingren mener, at hvis der bliver lavet 

regler i samfundet, som hæmmer det enkelte menneskers livsudfoldelse, bør 

kristendommen tale deres sag. Wingren griber selv fat i spørgsmålet omkring 

abortlovgivningen, og argumenterer, at det kan få livsreducerende konsekvenser, hvis 

nu for eksempel en kvinde bliver tidligt eller uhensigtsmæssigt gravid og »ofta icke kan 

realisera detta mänskliga utan att annat mänskligt skadas,« nemlig den gravide selv 

(Ibid. 153). I Sverige fik man først en lovgivning, som tillod abort i 1975, og derfor var 

det reelt set kriminelt førhen. Wingren skriver her i 1972, at »den kyrkliga propaganda 

for sträng lovstiftning« må stoppe, fordi »lovstiftningen i syfte att på alla gravida lägga 

tvånget att bära fostret till födelsen, det betyder sannolikt icke et bidrag till mänsklig 

frigörelse,« og at »medlen för att nå detta mänskliga liv skall nu icke längre vara tvång 



 55 

och lager« (Ibid. 154). Wingrens teologi, der begynder at blive en samfunds- og 

civilisationskritik, har ikke en adskillelse af kristendom og politik, ligesom Løgstrup, og 

Wingren kan for eksempel skrive her: 

 

Det pågår på det rent sekulära planat ett ”människoblivande”, en 

humanisering av samlevnadsformerna. När kyrkan klyver dogmat om 

människoblivandet så att de kristologiska satserna ingår däri, (...) då kan 

de av kyrkan försummade styckena uppträda såsom separata ideologier i 

det värdsliga samhället. (157) 

 

Derfor har Bengt K. Uggla også understreget, at »Wingrens delvis nya teologiska 

projekt från sjuttiotalet och framåt går knappast ät överdriva (...) i att han kom att 

utveckla ett slags ”politisk” teologi« (Uggla 2010, 197). Wingren blev »tydligt politisk, 

dock utan at bli aktivistisk« (Ibid. 201). 

 

Det singulære universale 

I 1973 holdt Løgtrup et foredrag, der skulle vise sig at blive lige så skelsættende som 

det han holdt tilbage i 1950, men hvor det dengang varslede humanismens indtog i hans 

kristendomstolkning, er det nye her naturen, som får en plads i Løgstrups filosofi og 

teologi.   

 

Det sker i og med, Løgstrup præsenterer sin ide om de singulære universaler (Løgstrup 

1973, 1-16). Løgstrups tekst interesserer sig her for det »før-etiske,« altså for 

fænomener der er givet i og med skabelsen, som Gud sætter »i værk« (Ibid. 1). Disse 

fænomener betegner Løgstrup som singulære universaler, og peger på tre: farven, arten 

og livsytringen, der går forud for menneskets betegnelse af dem ved hjælp af sprogets 

almenbegreber (Ibid. 2). Farven er mere end et almenbegreb, for »om blågranens farve 

skal kaldes grøn eller blå, drejer sig om betydningen af den enkelte farve,« med andre 

ord om forståelsen af almenbegreber som grøn og blå (Ibid. 3). Bagom sansningen af 

træet er farven allerede »specifik, ikke først som resultat af udledningen,« der differerer 

farver i kategorier (Ibid.). Det betyder, at ligegyldig hvor mange farver man opdeler, 

bliver farven »aldrig individuel« men »et universale som er udbredt,« før at sproget 

begynder at beskrive dem blå eller grøn (Ibid.). Også arten og livsytringen kalder 
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Løgstrup singulære universaler. Arten på den baggrund, at den modsat farven varierer 

individuelt, »menneske, mammutter og strandnelliker,« og i individualiteten er specifik, 

»mennesket fra vaskebjørnen, mammutten fra hesten, strandnelliken fra strandasters« 

(Ibid. 3-4). Livsytringen adskiller sig fra både farven og arten ved at være anonym og 

ikke-specifik på samme tid, for så snart vi personliggør livsytringen, »så den ikke alene 

er vores ansvar, men vor skabelse, forvrænger vi den« (Ibid. 6). Livsytringerne har jeg 

nævnt før: tilliden, barmhjertigheden, talens åbenhed og håbet. De adskiller sig fra 

farven ved at variere individuelt: tilliden i forhold til barmhjertigheden og håbet i 

forhold til talens åbenhed, og fra arten ved at være uspecifikke (uden species) og noget 

»i sig selv og ud fra sig selv« (Ibid. 5). På grund af, at arten er både specifik og 

individuel på samme tid, kan den, til forskel fra farven og livsytringen, »uddø, og det er 

der mange arter, der er i tidens løb. Mammutten er det« (Ibid. 4). Løgstrup har før talt 

om livsytringen, men går hermed »fra menneske-fænomenologi til univers-

fænomenologi« i sin tænkning (Jensen 2007, 159).  

 

Credo 

Hvad vi kommer til at se heri er, at Wingren måske her for første gang kommer med et 

reelt bidrag til Løgstrups egen tænkning, og kobler »Løgstrups filosofiske antropologi 

(...) til en moderne dogmatisk antropologi« (Jensen 2007, 199), hvilket giver bogen 

noget originalt over sig. Den nye dogmatik forbinder sig til Wingrens tidlige fra 

1958/1960 i forhold til opbygning, indhold og stil, men uddyber nogle motiver, som 

deri kun blev skitseret kort såsom det antropomorfe sprog, naturen og 

hvedekornseskatologien. Dette var det sidste værk, Wingren skrev som professor i 

Lund, før sin pension som emeritus i 1977. Tiden herefter markerer noget nyt, men før 

vi kommer til det, vil jeg undersøge tre motiver heri: de suveræne livsytringer, naturen 

og hvedekornseskatologi. 

 

Det gennemgående tema i Wingrens Credo er overordnet at formulere en dogmatisk 

antropologi og afmytologisere kristendommens sprog og begreber, så de bliver 

nemmere at forstå for almindelige mennesker, og hertil har han hentet inspiration fra 

Løgstrup (Wingren 1974, 25-27; 35-46; 169-73). Wingren knytter nemlig an til 

dagligdagssprog, ligesom Løgstrup har gjort i sine fænomenologiske analyser, når han 

taler om kristendommens forståelse af synden som misundelse (avunden). Det var det, 
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som oldkirkens teologer mente, og menneskets oprindelige synd »är för dem avund« 

(Ibid. 24). Wingren konstaterer derfor: »Avunden är där bara, det är ett lika naket 

faktum som att livet är där,« men uddyber samtidig, at misundelse »skulle sakna 

existensmöjligheter om inte det goda först funnes« (Ibid.). Ligesom Løgstrup har gjort, 

beskriver Wingren her forskellen imellem det gode og det onde ud fra en rangforskel, 

hvor det onde kan siges at snylte eller leve på det godes bekostning. Det er derfor også 

nærliggende, at Wingren præsenterer Løgstrups livsytringer som et billede herpå, hvor 

de suveræne og spontane livsytringer bidrager til livet, mens de kredsende og 

indesluttede livsytringer er »med nödvändighet destruktiva« (Ibid. 26). Wingren følger 

Løgstrups terminologi i, at man må »kunna iaktta dessa två i förnimbara skeende« (Ibid. 

25), eksempelvis det onde ud fra misundelsen og det gode ud fra »kärleken, givandet, 

villigheten,« og det kendetegner de suveræne livsytringer, at de kan »hotas av 

destruktionen, men de besegras icke. Efter varje anlopp från hatet ler förälskade mot 

varandra, leker barn, bygges liv, suveränt« (Ibid. 26). Wingren går endda videre end 

Løgstrup, og gør de suveræne livsytringer til et muligt gudsbevis, eksemplificeret i 

»fenomenet Jesus, såsom helhet är en oerhörd ”spontan livsyttring”, hel, definitiv, 

suverän, fullbordad« og det »enda fullt friska och helgjutna människa, som historien 

känner« (Ibid. 27). 

Som vi tidligere har hørt Løgstrup sige, er livsytringerne skabte og givet, og Wingren 

peger da også i sin kristendomstolkning på disses suverænitet »utgår från en suverän 

Skapare, som håller världen uppe trots destruktion« (Ibid. 37), men det ændrer ikke på, 

at indenfor »historiens och samhällsutvecklingens ram kommer aldrig ett tillstånd att 

uppnås där destruktionen är helt övervunnen« (Ibid. 38). Det er dog de spontane 

livsytringer som barmhjertigheden og håbet, der til trods for denne destruktion gør, at vi 

mennesker fortsat har formået at opretholde livet, selvom det eneste vi kan være sikre 

på – som man så tit sige – er at vi alle skal dø. Wingren nævner også, at solidariteten og 

barmhjertigheden »är för att tala med Løgstrup en ”spontan livsyttring” som bemäktigar 

sig människan« og man »måste anstränga sig för att skaka den av sig« (Ibid. 39). Det er 

sådanne gerninger, som sætter sig op imod destruktionen og forsøger at fremme livet. 

Også håbet og åbenheden er forbundet til skabelsestanken, ifølge Wingren, da der deri 

»finns ett minne av helhet och av förlorat ursprung,« som er knyttet til noget suverænt 

(Ibid. 39). For hvad er det, som gør, at vi med tilliden i visse situationer »självklart 
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värderar hälsan som en tillgång inne i ”dödens väntrum” (...) och barmhärtighet inne i 

outrotlig destruktion,« spørger Wingren (Ibid. 42)? Han peger selv på de suveræne 

livsytringer, som »är gåvor, de bemäktigar sig oss i nödsituationen« (Ibid. 42), og på 

»uthålligheten inför meningslös död« i skikkelse af foreksempel håbet såsom »en 

spontan livsyttring« på lige fod med »barmhärtigheten, kärleken, uppriktigheten« (Ibid. 

45). Det er de fænomener, som opretholder vitaliteten på trods af det ondes 

ødelæggelse. 

Wingren kommer henimod slutningen igen omkring de suveræne livsytringer, som han 

klarest finder eksemplificeret i »barns lekar« (Ibid. 169), og han siger videre, at det er 

det nærmeste »det eviga livet« kommer på at kunne »upplevas i timligheten« (Ibid. 

170). Heri er mennesket nemlig i resonans med naturen, hvor »bäckar, träd, berg, 

soluppgångar« istemmer en »pågående lovsång till Skaparen,« eftersom »hela jorden är 

full av samma glädje som yttre sig i barns lek« (Ibid.). I legen og de suveræne 

livsytringer spejler mennesket sig i den omgivende natur, der hos Wingren er 

kendetegnet af det gode, uden synd og misundelse, og ifølge ham bør vi mennesker lade 

vores »existens delta i den övriga skapelsens glädje över att våra till,« som børnene 

formår det (Ibid. 171). 

 

Hvad er det dog ved naturen, som fortjener vores respekt og som vi mennesker ligefrem 

kan lære noget af, ifølge Wingren? Wingren gentager, hvad han har påpeget tidligere, at 

naturen er længere fremme i forholdet til Gud end mennesket. Naturen har ikke brug for 

frelse, hvilket mennesket har, der unaturligt har vendt sig væk fra resten af skabelsen 

(Ibid. 20-23; 46-53; 181-83). Kristendommen drejer sig om, at mennesket skal blive 

hvad det var skabt til (recapitulatio), ifølge Wingren, og fordi frelsestanken centrerer 

sig om mennesket hos ham, betyder det ikke, at naturen ej er indeholdt i hans teologi – 

naturen har bare ikke brug for hjælpen, hvilket mennesket derimod har: 

 

Och när syndafallsberättelsen på sitt språk låter döden bli något som 

människan själv drar på sig genom sin olydnad, da avviker detta i sak inte 

från våra moderna resonemang om det mänskliga beteendet som den 

största hotet mot mänsklighetens fortsatta liv. Trots att naturkatastrofer 

också hotar oss, kommer dock den verkligt skrämmande destruktionen 

mot människan inifrån (Ibid. 21). 
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Det er altså mennesket, den er gal med, ifølge Wingren, hverken verden eller naturen, 

og selvom bibelen godt nok gør mennesket til herre over dyr og planter, tolker Wingren 

alligevel menneskets ansvar således, at mennesket må »få en klokare behandling än 

hittills« og »modifiera vår attityd till den del av våra omgivningar« (Ibid. 47). Wingren 

ser nemlig et problem i vores naturbehandling. 

Wingren laver hernæst en sammenligning af kristendommen med naturalismen, der jo 

som en -isme og ideologi gerne vil putte lighedstegn imellem menneske og dyr som 

biologiske væsner. Hvor der er forskel i, at kristendommen til både skabelse, frelse og 

helliggørelse regner med andet og mere end det naturbestemte, som Wingren også gør 

opmærksom på, er der også ligheder (Ibid. 181). Blandt andet kan disse blive enige om, 

at »menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er ens, som den ene dør, dør den anden, og 

en og samme ånd har de alle,« hvilket Wingren har fra Prædikeren 3,19. Wingren peger 

på, at mennesket i troen på Gud opnår lighed med naturen, når det underkaster sig 

bønnens sprog, for »hopp är bön, dessutom en bön där människan är ett med naturen« 

(Ibid. 183). Netop i naturens udtryksformer, som mennesket kan imitere, er der en vej 

ud af dets unatur, og i håbet, der er en af de »naturligt givna livsyttringar i människan« 

(Ibid.), formås det at ligne naturen. 

 

En forståelse af naturen som inspirationskilde til menneskets egen frelse, går igen i 

Wingrens hvedekornseskatologi, der omhandler, hvad vi mennesker kan tage ved lære 

af fra et simpelt korn i forhold til døden, når det overgiver sig til mulden for at spire på 

ny (Ibid. 27-28; 102-07; 183-89). Tidligere har jeg præsenteret Wingrens teologi om 

hvedekornet, og skrevet at han bruger billedet fra Johannes 12,24 til at kendetegne en 

bevægelse, som ligger i tilliden, håbet og bønnen, altså i overgivelsens hengivenhed. Nu 

sporer Wingren samme bevægelse i både inkarnationen og naturen, hvor Gud lod sig 

stige ned i Jesus af Nazareth for at dele ud af sig selv på andre menneskers vegne. I 

kristendommens fordring til mennesket ligger samme nedadgående bevægelsesretning, 

for kun »genom att konsekvent gå neråt kan Jesus komma till det djup där skapelsens 

källa väller fram. Och segerns frukt är en källa som mänskligheten kan dricka ur i 

evighet« (Ibid. 103). Wingren mener hermed, at mennesket bør se sig selv som en del af 

skabelse, hvormed det har sin gudsrelation på lige fod med alt andet skabt, og 

understeger, »hur obrukliga termerna ”gudomlig natur” och ”mänsklig natur” är,« når 

mennesket jo netop gennem livsytringerne får forbindelse til »Skapelsens Gud« (Ibid. 
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104). Det, der kendetegner naturens lovsang til skaberen fra bækkene, træerne, bjergene 

og solopgangen, er at »de har ett gemensamt (...) utan att leva separat« (Ibid. 185). Det 

er på baggrund af denne samhørighed i naturen, Wingren ser »symbolerna för det evigt 

liv,« og herudfra han peger på, at »meningsfullheten i livet kommer från helheten« 

(Ibid.). Det tætteste vi kommer på den himmelske lovsang må, ifølge Wingren, være 

den jordiske, som han mener også findes i naturen, men også i »hoppets och bönens 

ord« (Ibid. 186). Wingren vil hermed forsøge at afmytologisere det evige liv. 

Hvedekornet udtrykker nemlig et liv udover døden, og i naturen er der en pågående 

lovsang til skaberen, der gør, at naturen ikke ligger underfor dødens magt på samme 

måde som mennesket gør, medmindre mennesket altså hengiver sig til håbets og 

bønnens ord, som er livsytringer, for i disse er mennesket i relation til skabelsen. 

Wingren bringer derfor til slut nogle håbefulde ord på menneskets vegne fra Lukas 

15,24: »... han var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen« (Ibid. 

189). Wingren bruger verset til at tolke efterlivet, hvor mennesket i døden gerne skulle 

bevæge sig hen imod at blive til det, som det på forhånd var skabt til at være 

(recapitulatio). Disse ord viser, hvad Wingrens hvedekornseskatologi vil, nemlig at 

tolke døden som et håb om, at menneskelivet i og med døden blot gør op med det gamle 

menneske for at blive til det nye i Kristus. 

 

Skabelse og tilintetgørelse 

Da Løgstrup gik på pension i 1975, var det ikke fordi at han ville nyde et velfortjent 

otium, men han planlagde derimod at skrive en metafysik i fire bind. Det metafysiske 

beskæftiger sig med det, der ligger udenfor eller ovenover det fysiske, og i klassisk 

forstand med det overnaturlige eller oversanselige som idéerne, sjælen og Gud. 

Løgstrups idé for en metafysik var dog ikke at beskæftige sig med det, der er fjernt fra 

vores virkelighed. Derimod ville han vise, at den omgivende verden er en del af vores 

virkelighed. Jeg har flere gange tidligere henvist til Skabelse og tilintetgørelse og med 

god grund. Heri samler Løgstrup nemlig op på en del løse tråde fra hans tidligere 

artikler og foredrag fra 1970’erne. Allerede i 1962 stillede Løgstrup spørgsmålet om, 

hvorfra mennesket har ideen om at verden er Guds? Det førte i 1970videre til 

spøgsmålet om, hvordan ondskaben kan være i alt det, som Gud har skabt? Og i 1973 

blev det nye problem stillet, at når vi i de singulære universaler kan konstatere verdner 
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udenfor menneskets bevidsthed, hvorledes stiller det så naturen og omverden i forholdet 

til Gud? Det er spørgsmål, som jeg også læser som gennemgående temaer i bogen 

Skabelse og tilintetgørelse fra 1978. Heri vil jeg fokusere på Løgstrups beskrivelser af 

tidens irreversibilitet, det åbne rum og ondskabens problem. 

 

Det ligger i selve titlen, at Skabelse og tilintetgørelse beskæftiger sig mere med 

kosmologien end med antropologien, og verden udenfor den menneskelige bevidsthed 

bliver nu bragt i spil. Det er fænomenerne i tilværelsen, Løgstrup beskriver heri 

(Løgstrup 1978, 28-32; 90-99; 111-19; 135-42). Løgstrup beskæftiger sig først med 

tiden, og siger, at vi ikke kan lade »være med at tænke os, at tiden er uafhængig af os« 

og at tiden må være et fænomen i sig selv (Ibid. 30). Hermed bryder Løgstrups 

opfattelse af tiden med en forståelse af den som noget, der må eksistere alene i kraft af 

den menneskelige bevidsthed, fordi tiden har mennesket og naturen derimod til fælles 

(Ibid. 32). Tidens forløb fra fortiden til fremtiden er irreversibel (uigenkaldelig), og med 

sin tese om tidens irreversibilitet beskriver Løgstrup en tidslighed, som rækker udover 

vores subjektive bevidsthed. Nuet mellem fortidens skabelse og fremtidens 

tilintetgørelse er altså en tilbageholdelse af tiden midt i dens løb, »vor opstand imod 

dens udspring« (Ibid. 30), og en anden tid end tidens irreversibilitet. Løgstrup 

eksemplificerer det med en tone, som har et forløb fra den udspringer til den dør hen, og 

mens tonen lyder, danner den relationer til andre toner og der opstår melodier (Ibid. 28). 

Løgstrup peger på melodien, som det rum tonen danner inden at den forgår, og kalder 

den et rum, der skabes i opstanden imod tiden, hvilket også kan beskrive den 

menneskelige nutid midt i tidens irreversibilitet. Menneskets nu eller tonens melodi 

bliver til som en opstand imod tiden ved hjælp af fastholdelse (retention) midt i tidens 

irreversibilitet. Den menneskelige forståelse af tiden bliver kun til i kraft af en opstand 

imod irreversibiliteten, »hvis tid vi ikke kan erfare« (Ibid. 32).  

Verden er ikke kun det, der bliver til ved hjælp af opstanden imod tiden og som på et 

tidspunkt vil blive berøvet, for Løgstrup konstaterer også, at der er noget som 

opretholder, for »da alt, hvad der er til på kortere eller længere sigt går sin tilintetgørelse 

i møde, opstår tanken, at så længe det er til, skylder det sin eksistens en magt til at være 

til, som det eksisterende ikke har af sig selv« (Ibid. 95). Det ses, at selvom alt liv i 

verden lakker mod enden, består alting stadigvæk, og Løgstrup peger på, at magten til at 

være til i alt også må indgå i verden til trods for dens tilintetgørelse (Ibid.). I 
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fænomenerne viser skabelsens og tilintetgørelsens dobbeltsidighed sig nemlig, selvom 

mennesket ikke kan forstå denne sammenhæng. Det som mennesket ikke kan forstå, 

men alligevel konstatere, mener Løgstrup danner belæg for en fænomenologisk 

religionsfilosofi. Med »descriptiv metafysik« har Løgstrup altså kunne konstatere tidens 

irreversibilitet og magten til at være til ud fra vores objektive virkelighed, eftersom at 

fænomenologien beskæftiger sig med altings indretning, også det i den, som »unddrager 

sig vort blik« i fænomenerne (Ibid. 99). 

Løgstrup præsenterer herefter ideen om den objektive verden som et åbent rum, vi 

mennesker deler med fænomenerne, og han gør hermed op med en klassisk tankegang 

om, at fænomenet først bliver til i beskuerens bearbejdning af sanseindtryk. Ifølge 

Løgstrup forholder det sig tværtimod sådan, at »den sansende i sin sansning helt og 

holdent [er] bestemt af det sansede« (Ibid. 111). Min forståelse af fænomenerne sker 

ved tingen selv, for »i mit syn er jeg ovre ved skovbrynet, der er 200 m. borte, ikke fra 

mit syn, men fra min krop« (Ibid.). Fænomener er noget i sig selv, og var der blot tale 

om sanseerfaring, en illusion af det eksisterende, som den sansende stykker sammen til 

noget, der er fjernt fra virkeligheden, ville der ikke være tale om »intakte« 

naturforekomster udenfor menneskets sanseapparat (Ibid. 113). Det åbne rum er altså 

Løgstrups fænomenologiske beskrivelse af det singulære universale, som gør op med 

»Kants karakteristik af sansningen som receptiv« (Ibid. 112). 

Løgstrup kalder vores forståelse af naturforekomster for aftryk eller »analog forståelse« 

(Ibid. 135), for når singulære universaler er »skjulte for sanselig iagttagelse og 

forestilling« kan den sansende ikke danne sig et indtryk af dem på anden måde end ved 

»den umiddelbare tydning« (Ibid. 136), som vidner om »at hvad der er til er skabt,« 

men »hvordan ved vi ikke« (Ibid. 140). 

 

Tidligere har Løgstrup med en fænomenologisk religionsfilosofi beskrevet magten til at 

være til i alt, som det eneste der er unddraget tilintetgørelsen (Ibid. 1978, 201; 211; 245-

57; 259-62; 267-71). Den samme magt kalder Løgstrup også senere for en 

»allestedsnærværende magt (...) på een gang dennesidig og hinsidig« (Ibid. 201). 

Løgstrup kommer altså her med en panenteistisk forståelse af gudsbegrebet (Gud er ikke 

verden, men er i verden), hvilket ifølge ham betyder, at vi kan pege »på fænomener, der 

metafysisk tolkede er åbne for en religiøs tydning« (Ibid. 211). 
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Sådanne fænomener er eksempelvis de suveræne livsytringer, som jeg tidligere har 

beskrevet, og Løgstrup påpeger det ejendommelige ved, at en livsytring »ikke kun har 

sit ophav i individet, men i selve tilværelsen og derfor er suveræn« (Ibid. 247). Løgstrup 

kommer her ind på håbet som en fjerde livsytring, der »personligt« såvel som 

»anonymt« kan siges at række »ud over døden« (Ibid.). Hvad er det vi sætter vores lid 

til? Løgstrup mener, at det er magten til at være til, som viser sig fænomenologisk. »I 

håbet vægrer selve den tilværelse, der er menneskets, sig mod tilintetgørelsen« (Ibid.), 

og Løgstrup kan sige, at håbet er »forståelseshorisonten for det kristne håb« (Ibid. 251). 

Løgstrup tilskriver hans formulering af det suveræne håb til Viggo Mortensen (1942-), 

men er det ikke også meget muligt, at Løgstrup har fundet inspiration fra Wingren, som 

i Credo fire år forinden, med sin dogmatiske antropologi, også beskrev håbet som en 

suværen livsytring? Ligesom Wingren laver Løgstrup nemlig også en allegori fra 

barnets umiddelbare tiltro til livet og dets leg, til kristendommens forestilling om 

gudsriget: »Men uden håbet, humant forstået, som ingen, der er ved sine fulde fem, 

overlagt eller ideologisk, tør fratage barnet, ville vi ikke kunne fatte håbet til gudsriget« 

(Ibid. 253). Håbet er netop livsbekræftende, og ikke at forveksle med »pilgrimsmyten,« 

der er håbets bagside, når denne slår over i livsforagt og »mistænkeliggør (...) alt hvad 

der fylder livet« og »stempler alle glæder som tomme og forfængelige« (Ibid. 256). 

Håbet, som det kommer til udtryk i vores tiltro til livet, beskriver Løgstrup som en 

suveræn livsytring. Mens dens modsats i pilgrimsmyten, der modarbejder tiltroen til 

livet, bliver kaldt for en tvungne og kredsende ytring (Ibid. 257). Håbet har altså den 

dobbeltsidighed, der kendetegner livsytringerne. 

Håbet peger dog også hen mod tilintetgørelsen og den irreversible tids ophør, »et rige, 

der er et andet end skaberværket,« der netop har det indbygget i sig, på godt og ondt, at 

det vidner om en nyskabelse (creatio novum), hvor ondskabens tid er ovre (Ibid. 259). 

Løgstrup kan nemlig ikke komme udenom, at magten til at være til, hvis det skal være 

et gudsbevis, også må vidne om, at Gud har skabt både det gode og det onde i verden 

(Ibid. 260). Det kan konstateres, men ikke forstås, og derfor hører de suveræne 

livsytringer ikke »hjemme i en tilværelse, om hvilken der ikke er andet at sige end at 

den er meningsløs og absurd« (Ibid.). De vidner med andre ord om »at meningsløshed 

og absurditet først ophæves i gudsriget. Gudsrigets Gud må også være livsytringernes 
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Gud« (Ibid.). Løgstrup beskriver med sin skabelsesteologi en nyskabelse, hvorved 

ondskaben til sidst vil høre op.  

 

I Løgstrups terminologi er skabelse og tilintetgørelse også synonymer for det gode og 

det onde, og denne dobbeltsidighed af vores tilværelse, hvori fænomener både opstår og 

forgår, indeholder en form for meningsløshed, som Løgstrup søger at konfrontere (Ibid. 

41-44; 216-18; 225-34; 277-79). Løgstrup beskriver ondskaben i forhold til skabelsen 

som »den ulegemlige umenneskelighed (...) ånd uden legeme. Ondskaben er 

tilintetgørende magt« (Ibid. 43). Det kendetegner altså ondskaben, at den intet fører til 

og intet fører med sig, mens det gode derimod er livets skabelse og rum for liv. Livets 

nødvendige opstand imod tidens irreversibilitet og tilintetgørelse har mennesket tilfælles 

med alle former for liv – »engang blev vi til, var til for en tid, og en dag bliver vi til 

intet« (Ibid. 216). Men vil man, ligesom Løgstrup, mene at »verden er skabt,« må det 

blive fulgt af spørgsmålet, »hvorfra al lidelse og ulykke kommer« (Ibid. 225)? 

Ondskaben er ikke noget, der blot konstateres i »menneskeverdenen (...) af den grund, at 

dyr led og døde på vor klode, inden der var mennesker til« (Ibid. 228). Ifølge Løgstrup 

kan vi ikke komme afsted med »en religiøs totaltydning af tilværelsen og universet som 

skabt,« medmindre vi indser, » at der er lidelser og smerter, i menneskeverdenen, der 

kommer fra skaberen (...) de kommer af at skaberen har koblet udfoldelse og 

nedbrydning sammen i sin skabning, en sammenkobling vi konstaterer biologisk« (Ibid. 

229). At ondskab er en del af skabelsen og at livet må eksistere på tilintetgørelsens 

præmis, er konstaterbart og uforklarligt: 

 

Humant set er Gud i sit skaberværk ødsel med herligheder, grusom med 

lidelser uretfærdig med tilfældigheder. (...) Alle oprøres vi, går i moralens 

navn til blasfemiens yderligheder, for vi vil have Gud, universet, 

verdensordenen, skæbnen på vore moralske betingelser, ikke på Guds. (...) 

I kristendommen går det ikke om vor moral, men om et trostilbud og et 

håb (Ibid. 229-30). 

 

Kristendommen giver ikke en forståelse af tingenes orden, mener Løgstrup, og ud fra 

skaberværket er der ting, som man kan glædes over såvel som frastødes af. At ty til 

blasfemi er at beskrive Gud ud fra vores betingelser, som logisk set giver én grund til at 
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bekymre sig over ondskaben i skabelsen. Men kristendommen forkynder håbet, så når 

»Jesus spørger, hvorfor tror I så lidt og bekymrer jer så meget, må det være under 

henvisning til, at Gud er Gud for at sætte et rige i værk, anderledes end det skaberværk 

som vi eller kender til« (Ibid. 233). Løgstrup svar på ondskabens problem er derfor 

håbet, som kristendommen stiller i udsigt til gudsriget og creatio novum, men hvorfor 

Gud i første omgang har skabt verden på godt og ondt, det er et grænsefænomen, der 

ikke kan besvares, men blot konstateres. Både det gode og det onde er, ifølge Løgstrup, 

i skaberværket som Gud har skabt det, og spørgsmålet om ondskaben er et punkt, hvor 

ham og Wingren var uenige. I sin polemiske epilog skriver Løgstrup derfor: »Det 

hedder hos Wingren (...) at døden er udtryk for Guds vrede over ondskaben i 

menneskeverdenen. Det er rigtigt, men dermed er ikke alt sagt. Der bliver en biologisk 

død til overs, der ikke kan tydes på den måde. For der er en lidelse både i dyreverdenen, 

der intet har med ondskaben i menneskeverdenen at gøre« (Ibid. 277). Hermed har 

Løgstrup meldt sin position overfor Wingren. Ondskaben kan ikke holdes ude af 

skaberværket, heller ikke i Wingrens tilfælde, mener Løgstrup. Hermed ignorerer 

Wingren en del af ondskaben. Løgstrup siger om Wingrens naturopfattelse, at »Darwin 

ligger mellem Luther og os« (Ibid. 279), og peger på, at evolutionsteorien har påvist 

skyggesider af naturen (for eksempel survival of the fittest), som ud fra et moderne 

perspektiv gør det svært at se bort fra naturens ueksemplariske sider. Løgstrups 

kristendomstolkning peger altså på ondskabens problem såvel i mennesket som i 

naturen. 

 

Afsluttende økologiske ansatser hos den sene Wingren 

En udvikling der ses hos den sene Wingren er, at han hen imod slutningen af 1970’erne 

og begyndelsen af 1980’erne bliver mere optaget af Løgstrup-eleven, Ole Jensen, som 

de følgende år nærmest yder mere indflydelse på Wingrens teologi end Løgstrup.  

Bengt K. Uggla har også påpeget, hvordan Wingrens skabelsesteologi i disse år bliver 

en økologisk teologi, og at »skapelseteologi nu också betyder ekologisk teologi och att 

teologin måste ta formen av kritik, det är något som Wingren framför allt lärt sig från 

Danmark« (Uggla 2010, 219). Det ryk, som den sene Wingrens teologi og forfatterskab 

tager hen imod at udvikle sig til en samfunds- og civilisationskritik, har nemlig fundet 
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inspiration hos Jensen til at kritisere det voksende overforbrug, miljøforureningen og 

temperaturstigningen, der ses i verden. Dette vil jeg uddybe herunder. 

 

I Wingrens bog Öppenhet och egenart fra 1979 bruger han en hel del sider på (med 

udgangspunkt i Jensens disputats Teologi mellem illusion og restriktion fra 1975) at 

italesætte et misforhold, når naturen i teologien falder udenfor »ett spelrum« mellem 

Gud og mennesket (Wingren 1979, 56-59). Her påpeger Wingren: »Det er den 

ekologiska krisen, miljöförstöringen, föroreningarna av naturen, det är dessa destruktiva 

fenomen som har väckt oss till insikt om att något i 1800-talets tankemodell måste vara 

fel,« eftersom teologien »har fått ett reservat att leva på. Men i reservatet räknar man 

endast med människor. Djur, växter, träd, vindar, luft, solsken ligger utanför teologins 

reservat,« og det er, ifølge Wingren, en fejl (Ibid. 57). Wingren mener, at der indenfor 

teologien er meget større grund til at tale om naturen med ærbødighed og respekt, 

eftersom bibelteksterne »talar om naturen såsom Guds natur och väcker i människan 

vördnad för naturen, respekt« (Ibid. 58). 

I bogen Tolken som tiger fra 1981 kommer Wingren igen ind på økologien (Ibid. 1981, 

107; 173), når han siger, at »den ekologiska krisen« indenfor teologien melder om et 

»behov av en på Gamla testamentet baserad skapelsesyn« (Ibid. 107), og forbinder 

hermed skabelsesteologien til økologien. For dét skabelsestanken meddeler om naturen 

er jo et »bild av mänsklighetens gemensamma, kollektivt brukade tillgångar, vätten, 

ljus, jord, luft, växtlighet« (Ibid. 173). Dette må teologi have blik for, og Wingren 

efterlyser derfor også en mere »utvidgad antropologi« (Ibid.). 

I bogen Gamla vägar framåt fra 1986 går Wingren sidenhen efter kirken, som han netop 

synes burde investere mere tid og flere kræfter i at kæmpe mod global forurening og 

naturødelæggelser, når den i sine bekendelsesskrifter tilsværger sig den første trosartikel 

»Fadern och skapelsen,« og han kalder det for symptomatisk, at kirken »har glömt bort 

vad hon egentligen bekänner sig till« (Ibid. 1986, 112). Alt dette er ansatser, som vidner 

om et øget økologisk fokus i Wingrens teologi. 

Senere i Wingrens erindringsbog Mina fem universitet fra 1991, skriver han at 

»Miljöförstöringen (...) är idag – på et helt oteologiskt språk – et stort Nej till tron på 

Skaparen. Och det egendomliga är att mängder av kristna kyrkobesökare aktivt deltar i 

detta Nej, de gör det på vardarsplanat, runt om i hela världen« (1991, 134). Klimakrise 

og miljøforurening er, ifølge Wingren, ikke kun det sekulære samfunds anliggende, men 
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også kirkens og dens medlemmers ansvar. Wingren peger på det direkte modstridende i, 

at kirken og menigheden bekender sig til en tro, hvor dens første trosartikel angår 

verdens skabelse, men alligevel forholder sig passivt til samfundets mishandling af dets 

omgivelser. 

 

Wingrens fokus på klimaforandringerne og miljøforureningen viser sig også i, at han og 

Greta Hofsten var dybt engagerede »I mobiliseringen för Nej till kärnkraft under åren 

1976–1980,« og de reaktorer, som blev opført i Sverige i perioden, havde han svært ved 

at acceptere (Uggla 2010, 204). Løgstrup var, ligesom Wingren, også stærk modstander 

af atomkraften herhjemme i Danmark, og han nåede endda, ifølge Ole Jensen, at blive 

»en slags øko-aktivist som deltager i borgerinitiativet mod placeringen af et 

gigantkraftværk (...) syd for Grenaa, tæt ved hans bopæl« (Jensen 2007, 253). 

 

Ophav og omgivelse 

Løgstrup døde i 1981, 76 år gammel, og stadig i fuld gang med at færdiggøre hans 

sidste bøger om metafysikken. Et værk som Ophav og omgivelse udkom derfor først i 

1984 med hjælp fra en udgivergruppe bestående af hans kone, Rosemarie Løgstrup, og 

hans tidligere elever og kollegaer Ole Jensen, Viggo Mortensen, Svend Andersen og 

Karstein M. Hansen, alle tidligere nævnt i denne opgave. Hele bogens første del, 

”Sansningen”, lå klar fra Løgstrups egen hånd, mens resten af bogen blev sammensat ud 

fra hans kladder og udkast af udgivergruppen (Jensen 2007, 136). Et motiv, der blev 

præsenteret i Skabelse og tilintetgørelse, var forståelsen af den objektive verden og de 

singulære universaler i fænomener og naturlige forekomster. 

 

Hvad Løgstrup allerede tidligere har været inde på er det faktum, at mennesket deler 

tilværelsen med naturen (Løgtrup 1984, 14-18; 34). Løgstrup er hermed tilbage ved 

beskrivelsen af menneskets tilværelse som et åbent rum, hvori vi deler omgivelserne 

med fænomenerne, som møder os, for ellers ender det ud i, »at mennesket er blevet 

eneste aktør på verdensscenen« (Ibid. 14). Opfatter vi naturforekomster som vores 

omgivelser, findes naturen på vores præmisser, men fænomenerne er derimod noget i 

sig selv, hvorfor Løgstrup også kalder vores sansning af dem »receptiv« (Ibid. 15). 

Sansningen sker ikke på vores præmisser, medmindre vi ønsker at gøre sanseindtrykket 

til en vrangforestilling eller en illusion, men så er det ikke længere den objektive 
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verden, vi beskriver. Den sansende kan hverken »reservere« eller »korrigere« det 

sansede (Ibid.). Den objektive verden har sin egen fremtoning, som mennesket ikke kan 

oversætte, men må møde umiddelbart. Løgstrups beskrivelse af naturens fænomener 

minder her til en forveksling om de suveræne livsytringer. Det er da også den objektive 

verden uden for menneskets sanseverden, der, ifølge Løgstrup, er den ægte, og møder vi 

ikke omgivelserne som singulære universaler, så frarøver vi »os muligheden for at 

kende universet« (Ibid. 18), som vi er en del af. Naturen er ikke menneskets omgivelse, 

men dets ophav, og vores tilværelse afhænger heraf. »Vi er i universets vold,« siger 

Løgstrup (Ibid. 34). 

Mennesket har altså behov for naturen, og dens undergang ville også blive vores (Ibid. 

46; 161-68). Løgstrup begrunder dette med, at »vi er og bliver levevæsener så godt som 

dyr er det (...) med vort åndedræt og stofskifte er vi indfældet i naturens kredsløb« (Ibid. 

46). Naturen er vort ophav, og skulle de omgivende fænomener i vores tilværelse forgå, 

vil det også være historiens endeligt. Universet omkring os er derfor lig med den 

menneskelige historie: 

 

De invariante fænomener bærer altså ikke samfundet som Atlas kloden, 

struttende af sundhed og muskelkraft. De er uden den hårdhed som 

hærværk preller af på. De er for skrøbelige til at kunne afværge 

sammenbrud. Men de er for uundværlige til at kunne udryddes uden at vi 

går med i købet (Ibid. 166). 

 

Løgstrup mener altså, at de invariante fænomener, som er uforanderlige men ikke 

robuste, har en fælles historie med mennesket, og skulle de uddø bliver »historien til en 

dom« over mennesket (Ibid. 165). Naturen er i mennesket på en sådan måde, at det ikke 

vil kunne leve uden naturen, og hvordan dens fænomener er indrettet (de er hverken 

omskiftelige eller tidsløse), det kan mennesket ikke lave om på. De invariante 

fænomener er Løgstrups beskrivelse af for eksempel dyrearterne og planteriget, som er 

skabte og ikke kan genskabes, og derfor kræver vores påpasselighed med dem. 

Løgstrups skabelsesteologi får hermed en klart økologisk begrundelse for, hvorfor 

naturen og klimaet er så vigtige for os at varetage, og bliver en kritik af menneskets 

udnyttelse af omverden.  
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Ole Jensen er overbevist om, at Løgstrup havde tiltænkt en teologisk og polemisk epilog 

til Ophav og omgivelse, ligesom det er tilfældet i Den etiske fordring fra 1956 og 

Skabelse og tilintetgørelse fra 1978, og han tror, at den ville have udfoldet en økologisk 

tænkning i forhold til hans skabelsesteologi (Jensen 2007, 196). I en anden posthume 

udgivelse – Solidaritet og kærlighed fra 1987 – har Løgstrup skrevet: »Det træk vil 

kaldes frem, at der i kristendommen ingen befrielse er af mennesket, der ikke også er en 

befrielse af universet. Kristendom er ikke en befrielse af mennesket fra universet, men 

med universet« (Løgstrup 1987, 144). Ifølge Jensen var denne sætning Løgstrups 

økologiske es i ærmet, som »Metafysik III skulle have endt med at udfolde« (Jensen 

2007, 196). 

* 

Løgstrup og Wingren har begge på anderledes vis end tidligere i forfatterskaberne fået 

øjnene op for naturens rolle i teologien, og de udfolder begge i 1970-80’erne deres 

teologier om skabelsen, hvor kristendommen har noget at sige i verden. 

Hos Løgstrup er etikken fra 1950-60’erne gået fra at være centreret omkring menneskets 

følelser og sindsbevægelser til i høj grad at være indlejret i tilværelsens ontologiske 

sammenhæng. Ondskaben er også blevet et tema og en problemstilling som Løgstrup 

har beskrevet som en uforklarlig del af virkelighedens indretning. 1 1973 kom Løgstrup 

med beskrivelsen af de singulære universaler, der kaldte arten for en ontologisk 

skabthed, der er skrøbelig, og i 1978 følger han op på dette ved at beskrive de invariante 

fænomener. Løgstrups skabelsesteologi får hermed mere at sige om naturens betydning, 

og om hvorfor et økologisk fokus er nødvendigt i teologien. 

Wingren udvikler sin dogmatiske antropologi fra ikke kun at være teologisk og teoretisk 

til også at beskæftige sig med den menneskelige udvikling og fornyelse i den sekulære 

virkelighed og i samfundet. Wingren foretager ikke en udvikling fra det antropologiske 

til det kosmologiske, der matcher Løgstrup, og hans teologi er fortsat centreret omkring 

menneskets udbedring og frelse. 

Især når det kommer til ondskaben, er Løgstrups og Wingrens teologier uenige, og det 

skyldes i høj grad deres modsatrettede opfattelser af naturen, som Wingren mener er 

forbilledlig for mennesket i forhold til Gud, mens Løgstrup peger på, at ondskabens 

problem er det samme i naturen og i mennesket. Til slut har jeg beskrevet ansatser, som 

peger på en økologisk teologi, hos dem begge. 
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Skabelsesteologiens slægtskab med 

økoteologien hos Ole Jensen 
 

Jeg vil her i dette afsnit præsentere Løgstrups, Wingrens og Jensens interne forbindelse, 

og hvad Jensen tilfører skabelsesteologien med sin økologiske tænkning. Kapitlet vil 

bestå af to afsnit, hvor jeg først vil se på udviklingen af en økologisk teologi i Jensens 

tekster fra 1970’erne, og dernæst undersøge Løgstrups og Wingrens reaktioner herpå. 

 

1. Relationen mellem skabelsesteologerne og økoteologen 

Der er ingen tvivl om, at Løgstrups og Wingrens skabelsesteologier har påvirket den 

næste generation af skandinaviske teologer, der kom efter dem. Især deres elever fra 

Aarhus Universitet og Lund Universitet har Løgstrup og Wingren sørget for blev 

involveret i hinandens arbejde på kryds og tværs. Wingren havde seks elever, som 

disputerede i emner relateret til Danmark, og hans elev, Lars-Olle Armgard, skrev den 

første store gennemgang af Løgstrups forfatterskab i 1969. Til Armgards 

disputatsforsvar var Ole Jensen, Løgstrups elev, blevet kaldt til som opponent, hvilket 

blot viser lidt om de nære indbyrdes relationer Løgstrup, Wingren og deres elever har 

haft til hinanden. Jensen havde et forhold til Løgstrup som lærer og kollega, og kendte 

til Wingren fra både Løgstrups arbejde med ham, men stiftede også en personlig relation 

til Wingren senere hen. 

Jensen var præget af den skabelsesteologi, som udsprang fra Løgstrup og Wingren, og 

et økologisk perspektiv var en central del i den skabelsesteologiske tænkning, han 

videreførte fra de to forrige.  

 

Det skal siges klart og tydeligt, at Jensen ikke i nogen af sine egne tekster (mig bekendt) 

har kaldt sig selv for økoteolog eller skrevet sort på hvidt: økoteologi. Det et renommé, 

der er opstået som en konsekvens af det klare økologiske motiv i hans tænkning fra 

starten af 1970’erne. 

Som professor i København blev han også hurtigt kaldt økoteolog efter sin 

tiltrædelsesforlæsning i 1974 med titlen: ”naturforståelse i vestlig teologisk tradition 

med henblik på den økologiske krise” (Jensen 2021, 151), og i Jensens første 
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forelæsningsrække var emnet: ”Teologi og økologi” (Ibid. 161). Hans renommé blev 

derfor hurtigt forbundet med økoteologi, også blandt studerende, og da han i 1976 

udgav bogen I vækstens vold med undertitlen Økologi og religion, bidrog det blot til en 

yderligere fast tolkning af hans teologi. At kalde Jensen eksponent for økoteologi i 

ordets egentlige forstand opstod altså ikke hos ham selv, men var et naturligt følge af 

hans teologiske fokus. 

 

2. Udviklingen af det økologiske motiv hos Jensen 

De suveræne livsytringer som skabte livsmuligheder 

Jeg har tidligere nævnt, at Ole Jensen har spillet en væsentlig rolle i forhold til 

formidlingen af Knud E. Løgstrups tænkning, og det er meget sigende, at Jensen i bogen 

fra 2019, Og så alligevel... Erindringer, har kaldt et kapitel ”At forstå Løgstrup bedre 

end ham selv” (Jensen 2019, 101). Jensen hjalp nemlig i 1967 Løgstrup selv til bedre at 

forstå sin betydning af de suveræne livsytringer, som Løgstrup selv var begyndt at 

formulere i en artikel fra 1966, som jeg tidligere har nævnt. Jensens bidrag hedder: 

””Skabte livsmuligheder” – ”suveræne livsytringer”: Bemærkninger til et grundtema 

hos K.E. Løgstrup”, og heri udlægger han de suveræne livsytringer som ontologiske og 

medskabte ytringer, hvilket jeg vil uddyber herunder. 

Artiklen medførte, at Jensen blev regnet for Løgstrup-kender, og efter dette kunne 

Løgstrup drilsk finde på at sige til Jensen: »Ja, hvad var det, jeg mente om det« (Ibid. 

111)? Jensen hjalp nemlig til, at Løgstrup opdagede det givne og det skabte ved de 

suveræne livsytringer (Ibid. 1967/1994, 18-34). Jensen påpeger nemlig om de suveræne 

livsytringer, at blot fordi noget er »en abstraktion gør det [det] ikke nødvendigvis til en 

illusion« (Ibid. 20). Jensen mener, at Løgstrup gjorde dette til en konsekvens for den 

etiske fordring, hvilket ikke bør gælde for de suveræne livsytringer (Ibid.). Ifølge Jensen 

adskiller de suveræne livsytringer sig netop ved »den simple omstændighed, at 

livsytringerne jo ikke ville være suveræne, dersom menneskets vilje kunne hindre at de 

nogensinde fuldbyrdes, thi suveræniteten består netop i, at de er stærkere end 

menneskets vilje« (Ibid. 21). Heri ligger der en »forskel på fordringen og de suveræne 

livsytringer« (Ibid. 22), hvilket netop beskriver en udvikling fra fordringens 

uopfyldelighed til de suveræne livsytringers mulighed, som Løgstrup selv kom til at 

udfolde i Opgør med Kierkegaard året efter. 
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Løgstrup påpeger i denne bog netop, at han har taget Jensens analyser til sig (Løgtrup 

1968, 114), og Jensen har kaldt »Løgstrups reaktion« for grunden til, at han skrev 

disputats (Jensen 2019, 105).    

 

Forurening er blasfemi 

Da Jensen gik fra studerede til at skulle skrive sin doktorafhandling havde han allerede 

skabt sig et navn som Løgstrup-kender, og i 1971 holdt han et oppositionsoplæg til 

Lars-Olle Armgards disputats, Antropologi: Problem i K. E. Lögstrups författarskap, 

der straks efter blev udgivet i Svensk Teologisk Kvartalskrift, hvilket kun bidrog til hans 

omdømme som Løgstrup-kender. 

Foranlediget af sine velmodtaget artikler blev Jensen inviteret til at holde 

gæsteforelæsning på Oslo Universitet samme år, og her præsenterede han et nyt aspekt 

af sin teologi, nemlig det økologiske perspektiv, med hvilket han trådte ud af Løgstrups 

skygge. 

Manuskriptet fra Jensens gæsteforelæsning i 1971 udkom året efter med en 

provokerende titel: ”Teologisk argumentation for tesen: Forurening er blasfemi” (Ibid. 

1972/2013, 201-09). 6 Jensen har det argument i sin tale, at det ikke bare er nok at 

konstatere det ukloge i menneskets »truende ødelæggelse af elementerne« (Ibid. 201). 

Der må en ny indsigt til også om, at vores natursyn er forskruet, ikke fordi det føre til 

menneskets udryddelse, men fordi det i sig selv er blasfemisk: 

 

Vort blasfemiske forhold til naturen begynder ikke først, når atomkrige, 

ørkendannelser og mutationer er højst konkrete anledninger til et 

apokalyptisk mareridt. Det begynder, når vi ikke længere lader naturen 

være, hvad den er, fri og fremmed, før os og mægtigere end vi. Guderne 

hævner sig ikke først, når de ydre katastrofer bryder løs, men allerede i 

kedsomheden, i vor rastløshed og i vor legemlige anspændthed (Ibid. 202). 

 

Jensen gjorde i sin tale opmærksom på, at »tesen om forurening som blasfemi er en 

provokation overfor en teologi« (Ibid. 204), og han følte da heller ikke, at 

 
6 Jensen var ligesom Løgstrup inspireret af Thorkild Bjørnvigs miljødigte fra 1950’erne, særligt af digtet 

”Dag og nat”, som indgår i digtsamlingen Figur og ild fra 1959, hvori Bjørnvig skriver: »I Morges fik jeg 

pludselig Besøg – / paa Pælen bag ved Huset klang en Gøg / og talte mine Aar (...) Jeg tænkte paa vor 

Magt, / vort Misbrug, vor blasfemiske Foragt / for Skabelsen, os selv, (...) Min Jord – og Gøgen talte 

Jordens Aar« (Bjørnvig 1959, 85).  
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forelæsningens budskab blev særlig godt modtaget af det teologiske etablissement i 

Oslo. Tiden var på mange måder ikke moden til at modtage alvoren af de farer, som 

Jensen allerede i 1970’erne kunne konstatere, og fra Oslo erindrer Jensen, at den 

nytestamentlige forsker, Jacob Jervell (1925-2014), gjorde grin med hans tese og kaldte 

den bibelsk ulogisk (Ibid. 2019, 112). Provokationen gav bare Jensen anledning til at 

udfolde sin tese yderligere, hvilket for eksempel kan ses i hans disputats, som udkom 

fire år senere i 1975.  

 

Kritik af den ontologiske restriktion i teologien 

Jensens disputats er en stor bog på 305 sider, hvor opgavens første fire kapitler 

beskæftiger sig med lange analyser af to tyske teologer, som jeg ikke vil komme ind på, 

mens det femte kapitel varierer i stil fra de forrige og kommer med et perspektiv, der 

åbner for en økologisk tænkning, der allerede sås i hans forelæsning fra 1971 (Ibid. 

1975/1977, 210-83). Jensen tager her et akut misforhold op: »verdens fremmedhed er 

akkurat problemet,« for hvis mennesket har distanceret sig fra omverden, mon vi 

»erkender andet end os selv« (Ibid. 228)? Kristendommens reelle problem, som Jensen 

kalder blasfemi, drejer sig om netop at gøre op med distanceringen af den omgivende 

natur og »se, at verden er skabt, fordi vor brystkurv forbinder os med hvalen og det 

mindste spæde pattedyr i et fælles åndedræt, vort skulderblad med fuglens vinge« (Ibid. 

231). Mennesket er selv en del af naturen og har den i sig. 

Jensen vil med slutningen af sin disputats modsætte sig en teologisk tradition hos de 

tyske teologer, Wilhelm Herrmann (1846-1922) og Rudolf Bultmann, som betinger den 

guddommelige tilstedeværelse alene til menneskets etiske handlinger. Det 

guddommelige kan mennesket finde i åbenbaringen, der er i bibelordets fortælling, men 

det kan ikke finde Gud ude i skabelsen. Jensen kalder denne teologiske tradition for en 

del af »hovedårsagen til den vestlige civilisations krise i forhold til naturen,« eftersom 

denne har »medansvar for krisen,« ifølge Jensen (Ibid. 249). 

Jensen vil med sin præsentation af menneskets forbundethed med naturen oparbejde 

»visse præmisser for en ny Theologie der Natur og en ny Ethik der Natur« og 

»indskærper opgaven at udføre dem« (Ibid. 258). Disputatsen peger derfor frem mod en 

bog, som Jensen skulle udsende året efter med titlen I vækstens vold, og lægger op til 

denne med spørgsmålet: »er harmoni menneske – natur en mulighed« (Ibid. 264)? 
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3. Reaktionerne på det økologiske motiv og dets udfoldelse 

 

Løgstrups og Wingrens reaktioner på Jensen 

Løgstrup, der tidligere havde været fuld af benovelse over Jensens arbejde med hans 

egen tænkning, skulle til disputatsforsvaret forholder sig nu til Jensens mere 

individuelle udlægning af en økologisk tænkning i forhold til skabelsesteologien, og 

havde både ros og ris. Wingren, der i 1970’erne havde mange lighedspunkter med 

Jensen i forhold til samfunds- og civilisationskritik og et positivt natursyn, havde også 

nogle udfordringer med Jensens økoteologiske ansatser. Dette vil jeg se nærmere på i to 

tekster, hvori Løgtrup og Wingren forholder sig til Jensen, nemlig i Løgstrups 

”Opposition ved Ole Jensens disputats” fra 1976 og i Wingrens artikel ”Skapelse och 

evangelium. Ett problem i modern dansk teologi” fra 1977. Løgstrup og Wingren ser i 

dem til Jensens disputats. 

 

Til Jensens disputatsforsvar kommenterede Løgstrup på disputatsen og dens indhold 

(Løgstrup 1976, 32-43). Løgstrup opfattede ikke Jensens disputats som et naivt opgør 

med de dialektiske teologer, og mener, at den på en velovervejet måde forholdt sig til, at 

»vi i et halvt århundrede har haft dialektisk teologi,« hvorfor Jensen »går den teologi 

efter, som han er vokset op i, for at se hvor langt den bærer« (Ibid. 32). Han påpeger, at 

Jensen gennem grundige undersøgelser har kunne påvise, at »en teologi, hvor naturen 

og universet udgår, får et destruktivt og selvmorderisk forhold til naturen og universet« 

(Ibid. 38). Løgstrup er enig i Jensens påstand om, at »for Hermann og Bultmann (...) 

sættes naturen og universet uden for teologien« (Ibid.), og anerkender derfor, hvor 

»betydningsfuld han anser teologiens stilling til det økologiske problem for at være« 

(Ibid. 41). 

Til slut pointerer Løgstrup en uklarhed i, at Jensen bygger »en religiøs naturforståelse« 

og kosmologi på digteren Thorkild Bjørnvig, hvis »religiøse naturforståelse er græsk og 

uforenelig med jødedom og kristendom« (Ibid. 43). Med ”græsk” mener Løgstrup, at 

naturen hos Bjørnvig er adskilt fra det guddommelige, eller helt er fraværende, da han 

var erklæret ateist og højst tilskriver naturen i sig selv noget religiøst (panteisme), 

hvilket jo ikke er Jensens natursyn, da han er skabelsesteolog. Løgstrup efterlyser derfor 

en skarphed i forhold til teodiceproblemet, »som præces accepterer« (Ibid. 43). 
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Beskrivelsen af ondskabens tilstedeværelse i naturen, som både Løgstrup og Jensen er 

enige om er til stede og er et religiøst problem, mener Løgstrup ikke, at Jensen får frem 

med Bjørnvigs digtning, men at der er større grobund for det i en skabelsesteologisk 

tænkning. 

 

Wingren går i sin artikel derimod anderledes til Jensens pointering af teodiceproblemet 

end Løgstrup gjorde, og kritiserer Jensen og Løgstrup for netop teodiceproblemet 

(Wingren 1977, 1-11). Wingren interesserer sig særskilt for disputatsens femte kapitel 

om det økologiske problem, og finder et væsentligt lighedspunkt mellem Jensen og ham 

selv i forhold til en skabelsesteologisk forståelse, hvor »Gud möter oss människor i det 

skapade och själv, såsom Gud, är direkt verksam i skapelsen« (Ibid. 3). Wingren mener 

dog, at Jensen sammen med Løgstrup mangler hjemførelse i forhold til kristendommens 

dogmer og evangeliets ord i bibelen. Hvordan optræder deres skabelsesteologier i 

forhold til trosartiklerne, kirken og kristologien (Ibid.)? I al den løgstrupske tænknings 

almenhed mangler Wingren nogle konkrete anknytninger til kristendommen.  

Wingren påpeger nemlig, at det »är tydligt att den ekologiska krisen har gjort den första 

trosartikeln levande på ett sätt som bara för några år sedan icke kunde anas (..) Vad som 

händer i dansk teologi just nu är internationellt viktigt« (Ibid. 7) På det plan hylder han 

Jensens økologisering af teologien. Men Wingren bemærker også, at Jensen og 

Løgstrup helt glemmer at tage stilling til evangeliets beskrivelse af naturen, hvori 

himlens fugle og markens liljer i Matthæus 6,26-29 for eksempel bliver kaldt 

eksemplariske. »Naturen är både i Gamla och i Nya testamentet omgiven med respekt, 

just emedan den är skapad (= har sin givna struktur) och emedan den icke – såsom 

människan – har fallit« (Ibid. 10). Wingrens naturopfattelse har altså ikke 

teodiceproblemet som Jensen og Løgstrup. 

 

Dele af Wingrens artikel kom til at indgå i bogen Öppenhet och egenart fra 1979, dog 

med nogle væsentlige redigeringer i forhold til den kritik han heri rettede imod Jensen, 

for efter bogen I væksten vold udkom, er det måske gået op for Wingren, at han havde 

mere til fælles med Jensen end han fik givet udtryk for. Wingren indikerer selv i en 

slutnote, at Jensen har besvaret dele af hans kritik angående evangeliets rolle i skabelsen 

med I vækstens vold (Ibid. 11). 
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Jensens udfoldelse af økoteologi 

Bogen I vækstens vold fra 1976 er en form for uddybelse af femte kapitel i Jensens 

disputats, hvori han byggede videre på sin særlige interesse for økologisk tænkning i 

forhold til teologi, som blev præsenteret i gæsteforelæsningen fra 1971 og nu tager 

form. Jensen knytter også sin økologiske tænkning sammen med en samfunds- og 

civilisationskritik, og hans kritik af menneskets natursyn minder om det politiske motiv 

hos den sene Wingren. Jensen har i sine erindringer skrevet om Wingren: »Arbejdet 

som tema trækker teologien ud af dens isolation i det ufysiske bevidsthedsrum til 

samfundsfællesskabets ‘rum’. Dette skabte hos Wingren et match for mig. I direkte 

forlængelse heraf kom skabelsesteologi nu også til at være økologisk teologi« (Ibid. 

2019, 203). 

Mens Jensens natursyn stammer fra Løgstrup, minder hans kritik af forbrugeren mere 

om Wingren. 

 

Inspireret af Løgstrups foredrag om de singulære universaler og de invariante 

fænomener er Jensens afgørende nye tanke i I vækstens vold at beskrive ydre 

naturfænomener som definitive og suveræne størrelser, hvori mennesket kan finde veje 

til en vital glæde og mental sundhed (Ibid. 1976, 127-56). Jensen skriver nemlig, at 

»træet er dog først, for sanserne en vækst, en vidunderlig organisk form, før den bliver 

til tømmer,« og bliver træet hugget til pindebrænde, mister »den ydre natur« sin 

»færdige form,« der bidrager til vores »mentale sundhed« (Ibid. 133). De naturlige 

forekomster er nemlig givet med tilværelsens skabelse, og ligesom Løgstrup beskrev de 

suveræne livsytringer, gør Jensen det nu med de naturlige forekomster. Jensens billede 

af træet der bliver til tømmer er et billede på menneskets behandling af naturen som 

»ren produktionsfaktor« (Ibid. 134). 

Med denne reducering af naturen til vore blotte omgivelser mister vi forståelsen af 

naturen i os selv, og Jensen knytter an til tidligere Løgstrup-beskrivelser af naturen som 

manna, dagligt brød og glædeskilde (Ibid. 136). Hvad ligger der i disse beskrivelser? 

Jensen mener, at mennesket finder sig selv i naturen, »en forbundethed mellem Gud og 

verden (...) et partnerskab, ja, måske et slægtskab mellem mennesket og dets 

medskabning« (Ibid. 141). Naturen er vores medskabning, mener Jensen. 
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De økologiske motiver hos Løgstrup, Wingren og Jensen  

Efter min analyse af etik og skabelse hos Løgstrup og Wingren var det tydeligt for mig, 

at de to skabelsesteologer i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 80’erne var i 

gang med at italesætte deres teologi i forhold til den økologiske krise og udnyttelse af 

naturen. 

Med sin tale om de singulære universaler og invariante fænomener var Løgstrup 

allerede begyndt at definere naturforekomster som værende suveræne, hvilket Jensen 

også kaldte naturforekomster. Jensen udviklede sin tale om naturens resonansværdi i 

forhold til at påvirke menneskets mentale sundhed. Wingren udviklede en økologisk 

teologisk tænkning, der især havde fokus på med samfunds- og civilisationskritik, og 

Jensen havde samme tendens til at kritisere mennesket og forbrugskulturen for dens 

forglemmelse af naturens egen medskabte værdi, der matcher vores. 

 

* 

 

I dette afsnit har jeg vist, at der er ligheder mellem skabelsesteologerne Løgstrup og 

Wingren og økoteologen Jensen, der forbinder den økologiske tænkning til en 

skabelsesteologi. 

Med foredraget i 1972 kom Jensen med erklæringen om, at forurening er blasfemi, og 

involverede Thorkild Bjørnsvig miljødigte i sin teologiske tolkning. Med disputatsen i 

1975 udfoldede Jensen yderligere, hvad han kaldte »en ny Theologie der Natur« med 

hans kritik af en teologi, der lukker naturen udenfor menneskets gudsrelation. Naturen 

må ind i teologien, også for menneskets egen skyld, hvilket han udfoldede i I vækstens 

vold om, da naturen er livsglæde og manna for mennesket. 

Jensen udviklede sin økoteologi på baggrund af tanker om etik og skabelse, som 

Løgstrup og Wingren formulerede i perioden 1930-80, og Jensen økoteologiske 

tænkning bidrog også til, at Løgstrup og Wingrens skabelsesteologier fik et øget fokus 

på det naturlige og økologiske område i løbet af 1970’erne. Ligesom Løgstrup og 

Wingren tidligere påvirkede hinanden, således har Jensen en afgørende faktor i forhold 

til at formidle Løgstrups tænkning, men også at tænke den videre, og efter I vækstens 

vold blev Jensen en inspirations for Wingrens beskæftigelse med miljøforurening og 

overforbrugskulturen. Der er altså god grund til at læse de tre teologer sammen.  
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KONKLUSION 

Med denne afhandling satte jeg mig for, jævnfør min problemformulering, at undersøge 

udviklingslinjerne i motiverne etik og skabelse hos Knud E. Løgstrup og Gustaf 

Wingren, og for med disse motiver at vise, hvordan deres skabelsesteologier forbinder 

sig til Ole Jensens økologiske og teologiske tænkning. Ved overordnet at dele opgaven 

op i to afsnit, hvor det første beskæftiger sig med identifikation af etik og skabelse hos 

Løgstrup og Wingren, og det næste undersøger udviklingen af den økologiske tænkning 

hos Jensen, har jeg påvist, at der er grundlag for at sammenligne deres teologiske 

projekter. 

 

Allerede i Løgstrups og Wingrens yngre dage var de beskæftigede med at formulere 

sammenhænge mellem den etiske forståelse i kristendommen og de suveræne 

fænomener i menneskets tilværelse. Hos Løgstrup så vi, at han allerede i 1939 var 

optaget af, hvad han kalder de gudsgivne sindsbevægelser – et fænomen der dækker 

over den måde, som skabelsen er ordnet på. I resten af 1940’erne beskriver han disse 

fænomener, blot under andre navne, som a-kulturelle gerninger i 1942, fornuftens 

skabelsesmæssige bestemmelse og den naturlige lov i 1947 – alt sammen noget som 

peger frem imod hans opdagelse af de suveræne livsytringer i 1966 og 1968. 

Med Wingren var det også et emne, der optog ham indenfor teologien. Dog bestod hans 

kildemateriale til at starte med ikke af aktuelle fænomener, men af teologiske og 

dogmatiske læresætninger. Eksempler herpå er Irenæus’ recapitulatio- og Luthers 

cooperatio-tanke, som allerede dengang dannede grundlag for Wingrens forståelse af 

det gammeltestamentlige lov-begreb. Løgstrups og Wingrens arbejde med 

skabelsesteologi stillede dem allerede i 40-50’erne i opposition til den dialektiske 

teologi og den åbenbaringsteologiske forståelse af verden, der havde udsondret det 

guddommelige fra verden og natur i deres teologiske tolkninger af kristendom.  

Løgstrup og Wingren gør op med en dialektisk teologi og dens åbenbaringsteologiske 

konsekvenser ved først i 1950-60’erne at beskæftige sig med de antropologiske 

fænomener, og sidenhen i 1970-80’erne udfolde deres filosofiske og teologiske 

tænkning i forhold til verden. Et markant skridt hos Løgstrup er fordringens 

oversættelse til de suveræne livsytringer, hvilket gør, at det teologiske ikke længere er et 
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uopfyldeligt og sublimt krav, men derimod livsytringer og livsmuligheder. Wingrens 

nyfortolkning af recapitulatio-tanken til den fortsatte menneskeblivelse (at blive hvad 

mennesket var bestemt til at blive i skabelsen) gør også, at han forbinder kristendom til 

en konkret skabelsesteologi, hvor kristen etik ikke står i modsætning til verden og dens 

skabelse. Wingren har, modsat Løgstrup, en kristen etik, men én der relaterer sig til 

mennesket på almen vis, og hverken Løgstrup eller Wingren gør kristendommen til 

bedrevidenhed. 

Det er først for alvor i 1970-80’erne, at Løgstrup og Wingren vender deres 

skabelsesteologi ud mod verden og dens natur. Det skyldes for Løgstrups 

vedkommende, at det først er med de suveræne livsytringer, at han har fået sproget til at 

beskrive en ontologisk etik og før-etisk forståelse, der vidner om menneskets 

samhørighed med resten verden. I Wingrens tilfælde skyldes det, at hans teologi er 

antropocentrisk, hvilket dog ikke handler om, at naturen er udelukket for teologiens 

rum. Løgstrups og Wingrens forskellige naturopfattelser fører til, at de ser forskelligt på 

hvorvidt ondskab alene er betinget i kraft af mennesket, hvilket Wingren vil mene, og 

på om ondskab er ontologisk og allestedsnærværende, hvad der er Løgstrups holdning. 

Begge er de dog enige om, at mennesket i dets forbindelse til naturen kommer tættere 

på sig selv, hvad Ole Jensen også vil sige. Wingren mener, at mennesket kan tage ved 

lære af naturens gudsforhold, eftersom det er mennesket der har vendt sig bort fra Gud 

og ikke naturen, mens Løgstrup i sine posthume skrifter præsenterede tanken om, at 

menneskets frelse er forbundet til universets, hvorfor der heller ikke er nogen udsigt til 

menneskets liv efter døden uden også universets, for mennesket er en del af universet og 

naturen. 

Jensen udviklede nemlig sin økoteologi på baggrund af Løgstrups tænkning, hvor han i 

1968 kaldte de suveræne livsytringer for livsmuligheder. I 1972 påtalte Jensen 

menneskets dårlige varetagelse af naturen som blasfemi ud fra en kristen 

skabelsestanke, og i 1975 og 1976 argumenterede Jensen for, at naturens forekomster 

var suveræne i sig selv, og må medtænkes ind i menneskets relation til Gud. 

 

Løgstrup og Wingrens forståelse af etik og skabelse har altså udviklet sig fra primært i 

1930-40’erne at fokusere på det antropologiske, til i 1980’erne at rumme et natursyn, 

der i teologiens navn siger fra overfor miljøforurening, klimakrise, dyreudryddelse osv. 

På den måde peger Løgstrup og Wingren hen imod Ole Jensens skabelsesteologiske 
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bidrag, som er et øget fokus på det økologiske i forhold til teologien. Allerede i 

1970’erne kan det ses, at Løgstrup, Wingren og Jensen gensidigt inspirerer hinanden. 

Jensen forbinder sig især til Løgstrups beskrivelser af de singulære universaler og 

invariante fænomener, som er skrøbelige og ikke robuste, hvorfor mennesket kan 

ødelægge dem. Der kan dog også ses lighedstegn i Wingrens og Jensens samfunds- og 

civilisationskritik, der er et tema som vokser frem hos den sene Wingren og vækker 

genklang i Jensens kritik af vores natursyn. 

På den måde har jeg vist, at der er god grund til at læse Ole Jensen i forlængelse af 

Løgstrup og Wingren og at økoteologi har forudgående motiver i sig, som allerede var i 

deres skabelsesteologier. 
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PRÆSENTATION FOR IKKE SPECIALISTER 

Det er med denne afhandling mit mål at formidle en teologisk tradition, der har udviklet 

sig omkring Aarhus- og Lund Universitet, og som begyndte hos teologerne Knud E. 

Løgstrup, Gustaf Wingren og deres elever, i særdeleshed Ole Jensen. Deres bidrag i den 

sidste halvdel af det tyvende århundrede har været at formidle kristendommen på en 

måde, hvor dens trosindhold beskriver Guds tilstedeværelse, både i verden, mennesket 

og naturen. Løgstrup og Wingren var forgangsskikkelser indenfor denne formidling af 

kristendommen i Skandinavien, hvor de i deres kristendomstolkninger tog 

udgangspunkt i en såkaldt skabelsesteologi – en forståelse af Gud som himlens og 

jordens skaber. Ud fra en skabelsesteologi udformede Løgstrup og Wingren i årene 

mellem 1930-90 deres forståelse af etik og skabelse, og den udvikling har jeg undersøgt 

i første del af denne afhandling. 

 

Her beskriver jeg, hvordan etik og skabelse allerede er motiver i den unge Løgstrups og 

Wingrens disputatser, prædikener og i nogle af deres første artikler. Det er også her jeg 

hos dem begge finder klare udviklingslinjer der peger hen imod afgørende etiske 

overvejelser og skabelsesteologiske opfattelser, der først for alvor tager form i 

henholdsvis 1950-60’erne og 70-80’erne. Løgstrup har allerede her opdaget, hvad han 

senere vil kalde de suveræne livsytringer – fænomener i vores tilværelse, der er 

fundamentale – og Wingren har hos den oldkirkelige teolog, Irenæus af Lyon, fundet 

teologisk grundlag for at sige, at kristendommens lære om frelsen handler om at blive 

menneske – at mennesket skal blive til det, som det fra skabelsen var bestemt til at 

blive. Både Løgstrup og Wingren får i 1930-40’erne deres grundtanker på plads, 

hvorefter de i 1950-60’erne udvikler deres forståelse af etik og skabelse i forhold til 

antropologien (læren om mennesket). 

 

I mit andet kapitel viser jeg, hvordan Løgstrups og Wingrens etik tager form i forhold til 

kristendommen. Løgstrup opfatter den etiske forståelse af, hvad der kendetegner det 

gode, som noget alment tilgængeligt og almenmenneskeligt, og etik rækker derfor ud 

over kristendommen. Wingren udvikler derimod en kristen etik, der er almen, forstået 

på den måde, at kristendommens lære om frelsen, ifølge ham, relaterer sig til alle 

mennesker ud fra ophavet i skabelsen. I 1960’erne når Løgstrups lære om suveræne 
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livsytringer dens endelige form, hvor der er tale om basale og almene livsmuligheder, i 

hvilke Løgstrup har forenet skabelsestanken med etikken. 

 

I tredje kapitel kommer jeg frem til, hvordan naturen i 1970-80’erne får en ny 

betydning, især for Løgstrup, men også for Wingren. Løgstrup sammenligner nemlig de 

suveræne livsytringer med fænomener og naturforekomster, og italesætter henimod 

slutningen af sit liv universets og naturens sammenhæng med mennesket. Her er 

klimakrise og miljøforurening alvorlige trusler, ikke kun mod naturen, men også mod 

menneskets eksistens, da naturen er vort ophav. Wingren bliver i sit sene forfatterskab 

meget mere politisk end tidligere, og som en del af hans samfunds- og civilisationskritik 

får økologien også en større rolle. Når Wingrens og Løgstrups skabelsesteologi i 

1970’erne kommer til at beskæftige sig mere med naturen, bliver spørgsmålet om 

ondskabens tilstedeværelse i verden også et tema. Løgstrup opfatter ondskab som 

allestedsnærværende, også i naturen, mens Wingren mener at ondskaben udelukkende er 

i mennesket. 

De økologiske motiver hos Løgstrup og Wingren peger hen imod den økoteologi, som 

Ole Jensen udformede i 1970’erne og som jeg ser nærmere på i afhandlingens anden 

del. Her beskriver jeg i første kapitel Løgstrups, Wingrens og Jensens relation, hvorefter 

jeg i andet kapitel følger udviklingen af Jensens økologiske tænkning, for til sidst i 

kapitel tre at sammenligne disse tre skandinaviske teologer. Jensen kalder menneskets 

dyreudryddelse og naturudnyttelse for en blasfemi, og lægger op til en revurdering af 

menneskets natursyn. Allerede i 1970’erne var Løgstrup og Wingren påvirkede af 

Jensens økologiske bidrag til deres skabelsesteologi, og Jensen står i en naturlig 

forlængelse af de to. Jensens forståelse af naturforekomster bygger nemlig på Løgstrups 

fænomenologiske analyser (filosofisk retning, der arbejder med, hvordan verden 

kommer os i møde), og hans kritik af menneskets natursyn drager klare paralleller til 

Wingrens samfunds- og civilisationskritik, der også relaterede teologien til 

samfundsanliggender og menneskelige udfordringer, hvor kristendommen vil kunne 

bidrage. 

Det har været målet med de to dele af afhandlingen at vise, hvordan Løgstrup, Wingren 

og Jensen har adskillige lighedspunkter, der gør, at de kan læses samlet som et teologisk 

svar på de økologiske udfordringer, og den klimakrise som lige nu truer verden og vores 

fælles fremtid. 
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