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Hvad svenske Carl von Linné 
var for botanikken, det var 
danske Søren Kierkegaard for 
det menneskelige sjæleliv: en 
utrættelig, omhyggelig og sy-
stematisk iagttager af sine 
medmenneskers indre rørel-
ser, som han klassiicerede i 
arter, underarter, slægter og 
underslægter. Hvor Linné 
inddelte planterne efter et 
”sexualsystem” ud fra deres 
forplantningsorganer, lavede 
Kierkegaard en intmasket 
mennesketypologi ud fra de 
måder, vi forholder os til 
kærlighedens fremtrædelses-
former på. 

Men til forskel fra Linné, 
der studerede den ydre, ube-
vidste natur og med sit blotte 
øje kunne tælle blomster, 
griler og støvdragere, så un-
dersøgte Kierkegaard menne-
sker, det vil sige væsener 
med ånd, fornuft, stemnin-
ger, vilje og følelser, der rum-
sterer under overladen, 
usynligt. Derfor måtte han 
slutte fra det ydre til det in-
dre, fra menneskers handlin-
ger, ord, gestik og mimik til 
deres indre sjæleliv. Det kræ-
ver selvfølgelig indlevelses-
evne og et vist personligt fø-
lelsesregister, som han sam-
men med en frodig og nuan-
ceret sans for modersmålet 
var begavet med til overmål. 

Kloge Søren, hvis liv var 
fattigt på ydre begivenheder, 
og som aldrig realiserede et 
borgerligt liv med fast arbej-
de, kone og børn, kaldte sig 
selv for en ”politi-spion”, der 
alurede folk deres hemme-
ligheder. 

I sin nye, kompetente og vel-
fortalte kortlægning af Kier-
kegaards betragtninger over 
kærligheden, kalder teologen 
Pia Søltoft ham i stedet en 
”erotisk betragter”, og det 
virker mere rimeligt; ”ero-
tisk”, ikke forstået seksuelt, 
men som en lidenskabelig, 
kærlig betragter, der ikke vil 
dømme og docere, men op-
bygge og vække sine læsere 
til selvvirksomhed, som ikke 
vil arrestere dem, men sætte 
dem fri.

Kierkegaard er psykolog for 
alle og enhver, men han hav-
de altid kristendommen ”in 
mente”. Det forudsættes, at 
kærligheden ”er”: Den er gi-
vet på forhånd, skabt, ned-
lagt i menneskets ”grund”. 
Den har ikke os selv som op-
hav. Her henviser han gang 
på gang til 1. Johannesbrev: 
”Gud er kærlighed”. Kærlig-
heden er, med Søltofts for-
mulering, både ”gave og op-
gave”, for man kan forkvakle 
den, lukke den ude, misfor-
stå den, rette den mod afgu-
der. 

Kærligheden indes i alle 
som en dobbelttrang til at gi-
ve og modtage, til at elske og 

blive elsket. Den kan ikke de-
ineres, men beskrives ud fra 
sine virkninger, tydes ud fra 
sine tegn. Det er den samme 
kærlighed fra den samme kil-
de, der antager forskellige 
skikkelser i forelskelsen, ven-
skabet, ægteskabet, foræl-
dreskabet og i den speciikt 
kristne bestemmelse, ”næste-
kærligheden”.

Filosofen K.E. Løgstrup be-
skyldte i sin tid Kierkegaard 
for at nedvurdere den men-
neskelige, naturlige kærlig-
hed til fordel for en streng, 
livsfjendsk udlægning af næ-
stekærlighedsbuddet. Søltoft 
fremhæver derimod, at det 
for Kierkegaard er samme 
kærlighed, der er på færde i 
eksempelvis forelskelsen og i 
troen på Gud. Derfor kan 
man ikke sige, at Kierkegaard 
forkaster den naturlige kær-
lighed, ”forkærligheden” for 
et menneske frem for andre, 
da den er uundværlig som 
selvets opvågnen og er vores 
første forsøg på at give vor 
iboende kærlighedstrang et 
ydre objekt. Forelskelsen lig-
ner ikke bare troen, den kan 
virke ”opdragende” til troen. 

Det går først galt, når man 
(som mange moderne men-
nesker) forholder sig ”roman-
tisk” eller ”digterisk” til forel-
skelsen, når vi sætter den 
over alt andet og tror, at vi 
selv skaber den, når vi vil op-
stille betingelser for den og 
forveksler kærlighed med for-
elskelsens følelsesintensitet. 
Så ender vi i gold selvforga-
belse, en formålsrettet, liden-
skabsløs konstruktion uden 
kærlighed.  

Modsætningen står mellem 
”digteren” og ”den kærlige”. 
Hvor førstnævnte lever i et 
kunstigt, iscenesat rum, der 
drejer sig om ham selv, ser 
sidstnævnte kærlighedsfor-
holdet som et trepartsforhold 
mellem de to elskende og 
kærligheden. ”Den kærlige” 
tror på kærligheden som en 
kraft i sig selv, der ganske 
vist kun viser sig i relationer, 
men er til stede som et selv-
stændigt tredje. Kun således 
kan kærligheden ”sætte hjer-
te”, som det poetisk hedder, 
det vil sige blive vedvarende, 
sidde fast. 

Den poetiske romantiker, 
der mest er forelsket i sine eg-
ne følelser, oplever derimod 
snart, at de er lygtige. En for-
elskelse varer kun et halvt år, 
konstaterer en af Kierke- 
gaards litterære igurer, Jo-
hannes Forføreren. Ikke alt 
har forandret sig; på 200 års 
afstand kan man stadig inde 
læge- og spiseurter i Kierke-
gaards menneskebotanik, 
som Søltoft fremstiller med 
stort overblik og pædagogisk 
tæft, sans for helheden og 
detaljen.
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kultur@k.dk

Kristeligt Dagblad bragte i 
går et interview med Pia 
Søltoft om bogen. Læs ar-
tiklen på

k.dk/kultur

Kierkegaard 
dømmer og docerer 
ikke, men vækker 
og opbygger

Pia Søltoft præsenterer Søren Kier-
kegaards menneskekundskab med 
stort overblik og pædagogisk tæft 

interview
AF SIDSEL DRENGSGAARD
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For snart et år siden satte 
Mette Wolf for første gang si-
ne ben på Afdeling for Bi-
belsk Eksegese på Teologisk 
Fakultet i København. Hun 
var på udebane. Blandt tung 
teologi, fagligt nørderi og stø-
vede værker som Biblia He-
braica. Hun skulle mødes 
med lektor og ph.d. i teologi 
Søren Holst og være konsu-
lent på hans oversættelse af 
Første Mosebog til nudansk.  

Hendes hjemmebane var 
og er teatrets skrå brædder, 
hvor hun som dramaturg har 
arbejdet med opsætninger af 
Ibsen, Sartre og senest 
Strindberg på Betty Nansen 
Teatret. På tv har hun haft 
ingrene i DR’s dramaserie 
”Arvingerne” og familiefore-
stillingen ”Cirkus Summa-
rum”. Fra den 1. januar 2015 
er hun ny teaterdirektør på 
Nørrebro Teater i København.

Resultatet af samarbejdet 
mellem teologen og drama-
turgen er ”Bibelen og Tænke-
ren – Første Mosebog og Præ-
dikerens Bog på nudansk”, 
der udkommer i dag. Det er 
den første af Bibelselskabets 
udgivelser i et projekt, hvis 
mål er at udgive hele Bibelen 
på nudansk, oversat direkte 
fra grundsprogene. Søren 
Holst har oversat fra hebræ-

isk, og Mette Wolf har hjulpet 
ham til at ramme den nudan-
ske sprogtone, og i den pro-
ces blev hun hjemmevant på 
Afdeling for Bibelsk Eksege-
se. Særligt på Søren Holsts 
kontor, der blev en base for 
samarbejdet.

”Jeg havde aldrig mødt Sø-
ren før, og så sidder vi der på 
hans kontor en mandag mor-
gen og lægger ud med at tale 
om verdens skabelse. Sådan, 
så er vi i gang med ugen, 
tænkte jeg,” siger Mette Wolf, 
mens hun slår sig ned med 
sin cafe latte ved et bord i fo-
yeren på Nørrebro Teater. Her 
er bardisk, fadølsfustager, 
sorte stole med wirestel og re-
klamer for Nørrebro Teaters 
aktuelle forestilling om kær-
lighed anno 2014.

Anno 2014 kan være en an-
den måde at sige ”på nu-
dansk” på. Kærlighed på nu-
dansk og Første Mosebog på 
nudansk. Det handler om, at 
stofet gøres tilgængeligt for 
det moderne menneske. På 
mange måder kan der træk-
kes en lige linje mellem tea-
terverdenen og arbejdet med 
de bibelske fortællinger, som 
Mette Wolf kalder for histori-
er, der sætter sig.

”Når jeg bearbejder klassi-
kere som Strindberg, Sartre 
og Ibsen, som jo er masto-
donter i teaterverdenen, er 
det nødvendigt at gå til dem 
med kærlighed, men også 
med en vis portion respekt-
løshed. Det nytter ikke noget, 
at jeg er bange for, om Strind-
berg vender sig i graven. Jeg 
skal først og fremmest sætte 
mig i publikums sted og tur-
de spørge til de ting, man ik-
ke umiddelbart forstår. På 
samme måde er jeg gået til 
Første Mosebog,” siger hun 
og indskyder straks:

”Dog med en endnu større 
ærefrygt. Det er for eksempel 
lidt angstprovokerende at re-
digere i Guds replikker, men 
det er vigtigt ikke at lade sig 
styre af ærefrygten,” siger 
Mette Wolf. 

Hun husker, hvordan hun 
af og til ik eneforelæsninger 
af Søren Holst, når hun fore-
slog nye ord. Det kunne udlø-
se lange forklaringer om den 
hebræiske betydning af orde-

ne eller redegørelser for teo-
logiske diskussioner, som 
man ufrivilligt kunne ende 
med at indgå i, hvis man 
valgte at bruge bestemte ord. 
Hun mener faktisk, at hun 
har lært så meget, at hun bør 
have merit, hvis hun begyn-
der at læse teologi.

”Søren er en meget generøs 
oversætter, han var meget 
åben og lydhør over for mine 
forslag, samtidig med at han 
naturligt også har sine me-
ninger,” siger hun og giver et 
eksempel på et nyt ord, der 
har fundet vej til den nye 
oversættelse.

Vi skal tilbage til begyndel-
sen, til verdens skabelse.

”I begyndelsen skabte Gud 
himlen og jorden. Dengang 
var alt rungende tomt, og der 
var buldrende mørkt over dy-
bet,”  læser Mette Wolf højt 
fra den nye version. I den 
autoriserede oversættelse fra 
1992 er der blot mørkt, ikke 
buldrende mørkt.

”Buldrende mørkt tegner et 
billede af, at det er lidt uhyg-
geligt. Det illustrerer tomhed, 
at der intet var. Det billede, 
den følelse og det ord stem-
mer godt overens med origi-
nalteksten på hebræisk, kun-
ne jeg forstå på Søren.”

Mette Wolf bliver ved meta-
forerne.

”Hvis du forestiller dig 
Egon i Olsen-banden, der for-
søger at åbne pengeskabet. 
Klik, klik, klik. Pludselig er 
den der, og døren springer 
op. På samme måde har vi 
nogle gange ledt i timevis ef-
ter det rigtige ord, og så har 
vi jublet, når det klik med ét 
var der,” fortæller hun.

Ord, der har voldt mange 
hovedbrud, har især været 
ark, pagt og velsignelse. De 
er blevet til båd, aftale og 
livsstyrke, hvilket allerede 
har skabt debat i medierne 
inden udgivelsen. 

Og Mette Wolf forstår godt 
de overvejelser, der kan føre 
til disse reaktioner. Hun har 
selv gjort sig dem.

”Når vi har fastholdt, at 
Gud skaber verden frem for at 
forme eller lave den, som må-
ske er mere nudansk, er det 
netop for at fastholde storhe-
den og ikke gøre det for hver-
dagsligt. Man laver mad, men 
Gud laver altså ikke dyrene. 
Det er ikke meningen, vi skal 
lave køkken-dramatik, men 
vi skal åbne de bibelske for-
tællinger for et nyt publikum, 
og det har vi vurderet, at nog-
le ord gjorde bedre end an-
dre,” siger hun.

Omvendt er der heller ikke 
tale om en autoriseret bibel-
oversættelse. Målet er at få 
nye læsere til at føle sig vel-
komne i teksten. Det man i te-
aterverdenen vil kalde publi-
kumsudvikling, nemlig arbej-
det med at åbne teatrets døre 
for nye målgrupper.

”Mange i min omgangs-
kreds, der ikke går regelmæs-
sigt i kirke, vil egentlig gerne 
læse i Bibelen, men opgiver. 
Den er simpelthen for stø-
vet,” siger Mette Wolf, der in-
den hun påbegyndte over-
sættelsesarbejdet selv hørte 
til denne gruppe. Hun kendte 
de bibelske fortællinger fra 
kristendomsundervisningen i 
skolen og har læst nogle af 
dem højt for sine børn, dog 
uden at have taget nærmere 

Teaterdirektør gør 
Bibelen publikumsvenlig
Med ærefrygt og respektløshed er dramaturg og kommende teaterdirektør på Nørrebro Teater Mette Wolf gået til 
arbejdet med en oversættelse af Første Mosebog til nudansk. Vigtige værktøjer har været naivitet og begynderfølelse

0 Mette Wolf blandt de 620 røde stole i salen på Nørrebro Teater. Både når hun arbejder med forestillinger og bibeloversættelse er hendes fornemste opgave at sætte sig i publikums sted og turde spørge 
til de ting, man ikke umiddelbart forstår. – Foto: Paw Gissel.

METTE WOLF

 3 Født i Haderslev i 1972.  Cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus 
Universitet med individuelt tilrettelagt suppleringsfag i kultur, medi-
er og formidling på Københavns Universitet i 2001. Har blandt andet 
været dramaturg på DR’s ”Arvingerne”, manuskriptforfatter på ”Cirkus 
Summarum”, skrevet revytekster for Det Kongelige Teater og været 
dramaturg og udviklingschef på Betty Nansen Teatret.

 3 Tiltræder den 1. januar 2015 som teaterdirektør på Nørrebro Teater, 
men har allerede nu sin daglige gang på teatret i en overdragelsespe-
riode.

 3Har en kæreste og to sønner på 11 og 16 år.

 

BEGYNDELSEN 
OG TæNKEREN

 3 En oversættelse af Første 
Mosebog og Prædikerens Bog fra 
grundsprogene til nudansk. 
Udkommer i dag på 
Bibelselskabets Forlag. Lektor og 
ph.d. Martin Ehrensvärd har tilli-
ge oversat, og ligeledes har 
sprogkonsulent og mag.art. Line 
Pedersen ydet sproglig rådgiv-
ning hertil kommer en række 
oversættelseskonsulenter, lektø-
rer og redaktører, der også har 
bidraget.  

WWArbejdet med 

Første Mosebog har 
også givet mig sam-
me følelse, som når 
jeg går i kirke. Den der 
særlige oplevelse af at 
være en del af noget, 
der er større end det 
enkelte menneske.

stilling til dem. Det har bidra-
get med en naivitet og begyn-
derfølelse til arbejdet, som 
har været vigtig. På den måde 
har det været nemmere for 
hende at sætte sig i den nye 
læsers sted.

”Jeg har ikke før nærlæst 
Bibelen. Det har jeg nu, og 
den har virkelig åbnet sig for 
mig,” siger hun og fortæller 
om, hvordan hun derhjemme 
vandrede op og ned ad stue-
gulvet og læste højt for sig 
selv for at mærke ordene. 
Nogle gange med sin kæreste 
som tilhører.

”Flere gange bad han om, 
at jeg fortsatte med at læse. 
Man bliver simpelthen gre-
bet,” siger hun. 

Og Mette Wolf lod sig gribe 
i så høj en grad, at hun for 
eksempel diskuterede betyd-
ningen af ordet velsignelse 

med stort set Gud og hver-
mand. Selv i køen i Netto blev 
det samtaleemne. De leste 
beskrev velsignelse som en 
metafysisk størrelse, en for-
nemmelse af beskyttelse, 
nogle brugte endda ordet 
tryllestøv.

”Jeg forstod på Søren Holst, 
at den oprindelige betydning 
ikke er spor metafysisk, men 
meget konkret. Det er noget, 
Gud kan give. Vi andre kan 
ønske det for hinanden. Det 
handler om at få mange børn, 
gode afgrøder og et godt hel-
bred. Ordet ’livsstyrke’ er et 
forsøg på at indfange både 
den metafysiske fornemmel-
se af, at noget løfter mig i li-
vet, og den oprindelige, kon-
krete betydning,” fortæller 
hun og forsøger at beskrive, 
hvad arbejdet med skriften 
har gjort ved hende.

”Kendskabet har givet mig 
en følelse af rødder og en for-
ståelse af, hvad jeg er rundet 
af. Men arbejdet med Første 
Mosebog har også givet mig 
samme følelse, som når jeg 
går i kirke. Den der særlige 
oplevelse af at være en del af 
noget, der er større end det 
enkelte menneske, samtidig 
med at jeg selv bliver mere 
synlig.”

 

”Bibelen og Tænkeren – Første 
Mosebog og Prædikerens Bog på 
nudansk” anmeldes i Kristeligt 
Dagblad på lørdag

Solomon Northup blev som fri mand kidnappet og tvunget til 
slaveri i de amerikanske sydstater. Hans beretning om tolv år i 
slaveejernes vold er et uafrysteligt dokument om menneskeværd, 
tro og stort mod. En amerikansk klassiker - for første gang på dansk.
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”En grum og velskrevet påmindelse 

om slaveriets umenneskelighed ... må 

gribe enhver læser” WEEKENDAVISEN
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