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bøger anmeldelse

FORFATTERSKOLEN
2015-2017

FORFATTERSKOLEN indkalder hermed ansøg-
ninger til den to-årige uddannelse. 

Ansøgningen må være på max. 15 sider  
à max. 2000 anslag og skal være os i hænde 

senest den 27. februar 2015 kl. 12.  
Ansøgninger, der kommer efter dette  
tidspunkt, kommer ikke i betragtning. 

Ansøgninger, der kommer med posten den  
27. februar, betragtes som rettidige. 

Se mere om ansøgning og selve uddannelsen 
på hjemmesiden: www.forfatterskolen.dk

Gebyr for behandling af ansøgning: 400 kr. 
som du bedes indsætte inden 27. februar 

2015 på Forfatterskolens konto.  
Danske Bank,  

registrerings nr. 3001  
konto: 3001 399 284.

HUSK at dit navn skal fremgå af overførslen.

Selve ansøgningen stiles til:

FORFATTERSKOLEN
Peder Skrams Gade 2A 1., 1054 Kbh. K

Interesserede 
kan høre mere 
om skolen ved 

vores Åbent Hus 
arrangement  
lørdag 31. jan.  
kl. 15 -17 på  

skolens adresse.

ÅBENT
HUS

Pia Søltoft: Kierkegaard og kærlighedens
skikkelser. Akademisk Forlag, 315 sider,
299,95.kroner. Har du Pluskort, får du 15 pro-
cent rabat på lagerførte bøger i Boghallen eller
fri levering hos Saxo.com. Læs mere på politi-
ken.dk/plus.
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D
er er en lang og sejlivet
tradition for at mene, at
Kierkegaard skelner radi-
kalt mellem en falsk og en
sand kærlighedsopfattel-

se. Den falske – eller hedenske – opfattel-
se er kærlighed forstået som erotisk be-
gær: Vi elsker for at få tilfredsstillet vo-
res egne behov. Den sande – eller krist-
ne – opfattelse er kærlighed forstået
som selvhengivelse og selvopofrelse: Vi
drives af kærligheden til at tilfredsstille
næstens behov i stedet for vores egne.
Ifølge den første opfattelse peger kær-
ligheden på en mangel i os selv, et tom-
rum, vi har behov for at fylde ud. Ifølge
den anden opfattelse peger kærlighe-
den på et overskud, en rigdom, der
stammer fra Gud, og som vi skylder at
dele ud af til andre.

I ’Kierkegaard og kærlighedens skik-
kelser’ viser Kierkegaard-forskeren Pia
Søltoft overbevisende, at Kierkegaard
overhovedet ikke på denne måde spil-
ler de to kærlighedsopfattelser ud mod
hinanden. Ifølge Kierkegaard findes
der kun én form for kærlighed, der til
gengæld kan antage mange forskellige
skikkelser – nærmere bestemt seks: for-
elskelse, ægteskab, venskab, forældre-
skab, selvkærlighed og næstekærlig-
hed.

Kærligheden opfatter Kierkegaard
som en førbevidst »trang til fælles-
skab«, der er så dybt forankret i menne-
sket, at vi ved at flygte fra den i grunden
flygter fra os selv. Og trangen til fælles-
skab manifesterer sig netop i en uoplø-
selig dobbelthed mellem mangel og
overskud: Vi længes både efter at mod-
tage og at give kærlighed; kærligheden
er både et behov, der skal opfyldes, og et
overskud, vi rundhåndet (om ikke lige-
frem promiskuøst) skal dele ud af.

SØLTOFTS BOG ER baseret på mange års
forskning, men den er skrevet i et så
klart formidlet og læsevenligt sprog, at
enhver kan være med. Nænsomt fører
hun læseren rundt i Kierkegaards enor-
me forfatterskab, og bogen får dermed
nærmest karakter af at være en kom-
plet introduktion. Søltoft kalder Kierke-
gaard og hans mange pseudonymer for

»en hær af erotiske betragtere«, der alle
anlægger forskellige synsvinkler på
kærligheden eller forholder sig til den
på hver deres unikke måde. 

For selv om kærligheden kun er én,
kan vi mennesker forholde os meget
forskelligt til den. Bogens første del be-
skriver derfor seks forskellige forholds-
måder svarende til forskellige typer i
det kierkegaardske persongalleri: dig-
teren, forføreren, den bedragne, den
mistroiske, den fortvivlede og den kær-
lige.

Søltofts tolkning af Kierkegaard er i
høj grad præget af et forsøg på at vise, at
Kierkegaard ikke er den livsforsagende,
antihumanistiske og erosfjentlige for-
fatter, han ofte er blevet gjort til – her-
hjemme blandt andet af K.E. Løgstrup
og dennes elever.

Det undrer mig derfor lidt, at Søltoft
ikke har kunnet finde plads til én ene-
ste henvisning til Johannes Sløks vægti-
ge bog ’Kierkegaard – humanismens
tænker’ fra 1978. Så vidt jeg kan vurdere,
har Søltoft sit anliggende til fælles med
Sløk, ligesom også Sløk i den bog be-
skriver Kierkegaards kærlighedsopfat-
telse på en måde, der nøje svarer til Søl-
tofts beskrivelser. 

Således hævdede allerede Sløk, at
kærligheden ifølge Kierkegaard anta-
ger forskellige skikkelser, men at det i
grunden er én og samme kærlighed,
der er tale om. De forskellige skikkelser
skal ikke spilles ud mod hinanden, men
i stedet forstås inklusivt, dvs. på en må-
de, så de tilsammen supplerer og fuld-
ender hinanden. Og så videre.

MEN AT SLØKS TOLKNING ikke krediteres
eller omtales i bogen, ændrer naturlig-
vis langtfra ved, at ’Kierkegaard og kær-
lighedens skikkelser’ er en særdeles in-
spirerende og berigende læseoplevelse.
Søltoft insisterer på, at Kierkegaards
mange iagttagelser og betragtninger
over kærligheden afslører fundamen-
tale sider af os selv, som i høj grad gør os
klogere på, hvem vi er, men som vi kun
sjældent evner (eller ønsker) at få øje
på. 

Flere gange under læsningen af bo-
gen følte jeg mig da også grundigt gen-
nemskuet. Og selv om det kan være en
blandet fornøjelse at blive gennem-
skuet, siger det ikke så lidt om bogens
kvaliteter, at den formår at gøre det.
Den skal hermed være anbefalet alle,
som ønsker at blive klogere på Kierke-
gaard, på kærligheden – og på sig selv.
LARS SANDBECK
boger@pol.dk

Ved at iagttage kærlighedens mange skikkelser sammen 
med Pia Søltoft bliver vi ikke kun klogere på kærligheden 
og på Kierkegaard, men også på os selv.

Bliv klogere 
på Kierkegaard – 
og på dig selv

John Fellow: Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1-12.
Forlaget Multivers.
(Anmeldt 12.1 af Thomas Michelsen)
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Roman. David Safier: 28 dage. Oversat af Mogens Wenzel
Andreasen. Bazar.
(Anmeldt 13.1 af May Schack)
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Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs 
genkomst. Forlaget Dana. 
(Anmeldt 14.1 af Hanne Strager)
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Jens H. Petersen og Søren Ryge Petersen: 
Landbrugslandet. Gyldendal. 
(Anmeldt 14.1 af Hanne Strager)
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Lene Stæhr og Alec Due: Katolske mirakler gennem
to årtusinder. 
Forlaget Vandkunsten. 
(Anmeldt 15.1 af Mikael Rothstein)
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Billedbog. Cao Wenxuan og Roger Mello (tegninger):
Fjerens rejse. Oversat af 
Susanne Porsborg. Hjulet 38 sider, 248 kroner.
(Anmeldt 16.1 af Steffen Larsen)
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Billedbog. Ana Maria Machado (tekst) og 
Rosana Faería (tegninger): Jararaca, 
Perereca og Tiririca. Oversat af Vagn Plenge, Hjulet, 
32 sider, 218 kroner
(Anmeldt 16.1 af Steffen Larsen)
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Billedbog. Hassan Mousavi: Fortællingen om den 
leende banan og den ensomme gorilla. 
Jensen & Dalgaard, 28 sider, 248 kroner
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