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Historien om Henry David Tho-
reaus vandringer i skogene ved 
sjøen Walden på midten av 
1800-tallet er velkjent for ame-
rikanske skoleelever. Etter stu-
dier ved Harvard vendte han til-
bake til Concord, Massachusetts, 
hvor han etter hvert skrev klas-
sikeren Walden: Livet i skogene 
(1854). Her beskriver han en til-
baketrekning fra sivilisasjonen, 
inn i skogen. Hans samlede verk 
består av 20 bind, med filoso-
fiske, politiske og åndelige tek-
ster og bunkevis av dagbøker. Nå 
kommer to av hans mest kjente 
naturessays på norsk i boka Til 
naturen, som består av «Kunsten 
å gå» (1862) og «En vintervand-
ring» (1843).

En større sammenheng. Tho-
reaus naturfilosofiske betrakt-
ninger har inspirert flere gene-
rasjoners jakt på et enklere liv i 
pakt med naturen – ikke minst 
miljøbevegelsene fra 70-tallet og 
fram til i dag. Den svenske biolo-
gen og forfatteren Stefan Edman, 
som har skrevet en rekke bøker 
om forholdet mellom menneske, 
natur og religion, er inspirert av 
Thoreaus naturfilosofi.

– Jeg har skrevet mye om for-
undring i møte med naturen i 
mine bøker, og at mennesket 
tilhører en større og eldre sam-
menheng enn det som bare er 
nå. Jeg tror denne vissheten gjør 
oss ydmyke og kan få oss til å 
respektere naturen på et dypere  
plan.

For Edman er dette svært vik-
tig i en kultur han beskriver som 
«veldig nyttebetont og materi-
ell».

– Det ligger en glede og livs-
lyst i å få en dypere innsikt i ska-

perverket.
Det har imidlertid kommet 

fram senere at Thoreaus tilba-
ketrekning, slik den kommer til 
uttrykk i Walden og Til naturen, 
ikke stemmer helt overens med 
hans faktiske virkelighet.

– Prosjektet er litt iscenesatt, 
sier Thorunn Gullaksen Endre-
son. Hun er litteraturviter med 
spesialisering på økokritikk, til-
knyttet Senter for Utvikling og 
Miljø (SUM) ved Universitetet i 
Oslo. 

– Han gir inntrykk av å være 
veldig isolert og kun å leve av 
det han dyrket og fant i skogen, 
men området rundt Walden var 
ikke så avsidesliggende som han 
gir inntrykk av. I de to årene han 
levde ved Walden fikk han besøk 
og dro ofte på søndagsmiddager, 
og han besøkte landsbyen Con-
cord. Han tilbrakte også en kort 
tid i fengsel etter å ha nektet å 
betale skatt.

Den pastorale idyllen eksis-
terer først og fremst i skriftene 
hans, påpeker Endreson. His-
toriker Peder Anker ved New 
York University bekrefter dette, 
og nevner både elskerinner og at 
det på et tidspunkt skal ha vært 
27 stykker samtidig i Thoreaus 
lille hytte.

– Men det er viktig å forstå 
hvilke sjangere Thoreau opere-
rer i, og at essayene er iscene-
settelser, altså litterære verk. Og 
da kan vi jo smile litt nedlatende 
når det viser seg at virkeligheten 
var annerledes, at han omgikk 
masse folk – men det er en litt 
billig kritikk. 

Vitenskapsmann. Peder 
 Anker sier han for tida er særlig 
opptatt av Thoreau som viten-
skapsmann, og viser til dagbø-
kene hvor Thoreau beskrev dyre- 
og plantelivet med en impone-
rende vitenskapelig presisjon. 

Han trekker fram boka Walden 
Warming fra 2014, skrevet av 
biologen Richard Primack.

– Da Primack flyttet tilbake til 
Boston etter mange års feltarbeid 
på Borneo, lurte han på hva han 
skulle drive med. Han bestemte 
seg da for å studere Thoreaus 
 notatbøker, og sammenlikne be-
skrivelsene med sine egne.

Thoreau hadde nemlig gitt så-
pass nøyaktige beskrivelser av 
naturen rundt Walden, at Pri-
mack kunne sammenligne fun-
nene med sine egne for å påvise 
klimaendringene, slik bokas un-
dertittel antyder: «Climate chan-
ge comes to Thoreau’s woods». 

– Det morsomme er jo at de 
fleste har lest Thoreau som fi-
losof, men nå blir han gjenopp-
daget som vitenskapsmann, sier 
Anker.

Som Arne Næss. Han mener 
at Thoreau har hatt en liknen-
de rolle i USA som Arne Næss i 
Norge. Anker tror betoningen av 
 Thoreau som først og fremst fi-
losof i norsk sammenheng kan 
skyldes at idéhistorien har vært 
mer dominerende enn viten-
skapshistorien i akademia.

– Man har jo snakket om det 
såkalte «poetokratiet», hvor 
åndshøvdinger som Ibsen og 
Bjørnson preget debattene. I en 
sånn sammenheng kan Thoreau  
leses som en vismann med en 
poetisk stemme i den sosial-
demokratiske traurigheten. Og 
det er greit, men han var også 

mye mer.
Thoreau var sammen med 

Ralph Waldo Emerson tone-
angivende i den amerikanske 
transcendentalismen, en ån-
delig-filosofisk bevegelse som 
vektla naturen og menneskets 
grunnleggende godhet. Tiltroen 
til den individuelle intuisjonen 
sto sterkere enn  respekten for 
religiøse doktriner.

Romantikk.– Det er en tanke 
de henter fra den tyske og engel-
ske romantikken. For Thoreau og 
Emerson innebærer det at man 
i naturen kommer i nærmere 
kontakt med sitt eget sinn. Og de 
mente at  naturen reflekterte Gud, 
sier  litteraturviter Endreson. 

Peder Anker tror Thoreaus 
 religiøse sider kan være kon-
struktive i kampen for å sette 
klima på agendaen – særlig i 
den amerikanske offentligheten.

– I Norge har kirken et mye 
mer progressivt syn på blant 
 annet miljøsaken, og det er få 
som benekter evolusjonslæren. 
I USA er religion en konservativ 
faktor i samfunnet, men her er 
det flere nå som ser på Thoreau 
som en som kan forene en reli-
giøs livsholdning med et viten-
skapelig og klimavennlig syn.

Dette gjelder særlig hvordan 
Thoreau beskriver naturens 
sublime sider, slik de kommer 
til uttrykk i vandringene hans: 
Boblene i isen, fuglene som 
synger. I «Kunsten å gå» skriver 
han: «Som sann patriot skulle jeg 

KLIMA: 200 år etter sin fødsel gjenoppdages natur- 
filosofen Thoreau som vitenskapsmann. Mange finner 
 inspirasjon i hans forening av naturvern og åndelighet.

Hendry d. 
THoreau (1817–62)

 Y Amerikansk filosof og 
 forfatter, mest kjent for boka 
Walden – A Life in the Woods 
(1854).

 Y Var en sentral skikkel-
se blant de amerikanske 
 transcendentalistene, som 
vektla individets intuisjon 
framfor religiøse doktriner 
og  institusjonell kontroll.

 Y Boka Til naturen er akku-
rat utkommet på Pax forlag, 
oversatt av Erik Bystad. Den 
består av essayene «Kunst-
en å gå» (Walking, 1862) og 
«En vinterreise» (A Winter’s 
Walk, 1843). 

 Y Etterordet er skrevet av 
forfatter Thure Erik Lund. 

Skogens 
disippel

U Som sann patriot skulle jeg skjemmes om 
jeg trodde Adam i paradiset, i det store og 

hele, var mer heldig stilt enn nybyggeren i dette 
landets vestlige skoger.
Henry David Thoreau i «Kunsten å gå»
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