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HVAD 
ER 
KÆRLIGHED?

ET STORT ORD

Kærlighed er et stort ord. Og alligevel tager vi det så let i 

vores mund. Erklærer frejdigt og ærligt, at ”se, det er kær-

lighed”, som Søs Fenger synger: ”Du tog mit hjerte med.” 

 Det store ord kærlighed bruger vi ikke kun om de 

største følelser og de mest afgørende handlinger i livet – 

kærlighed er også en meget dagligdags ting, ja, nærmest 

et musikalsk underlag for alle vores daglige gøremål. På 

vejen til og fra skole eller arbejde, når vi venter på bussen, 

og når vi løber, overalt lytter vi til sange om – især ulyk-

kelig – kærlighed. 

 Kærlighed er livets yderpunkter, den daglige lim i 

vores liv med børn, mænd, koner og kærester, men den er 

også den stadige strøm af ord og billeder, som hober sig 

op til et af de mest fortærskede emner i vores kulturs un-

derholdningsindustri af !lm, bøger, TV, musik og blogs: 

den romantiske kærlighed. 

 Hvad er da kærlighed? Den er de særligt tætte og 

intense forhold til andre mennesker, som vi indgår i. Følel-

sesmæssigt tætte og intense i en grad, så de bliver styrende 

for vores vilje og ønsker. 

 I kønskærligheden !ndes den kropslige tæthed i det 
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seksuelle samvær. Intensiteten er da knyttet til erotiske fø-

lelser. Men der er også andre følelser på spil i kærligheden 

mellem kønnene, f.eks. hengivenhed, tillid og tryghed. En 

tæthed af ikke-seksuel art kan være mindst lige så omfat-

tende og intens. Det ses i forholdet mellem forældre og 

børn. Og selv om børn bliver store, forsvinder de følelser, 

som forældre føler, ikke: Også voksne børn er omfattet af 

forældres ømhed, stolthed, tillid og beskyttertrang. Det 

samme tætte forhold har vi til vores bedste venner. Der 

glider kærlighed, venskab og respekt over i hinanden, som 

i det græske ord philia, der fra de antikke tekster oversæt-

tes med både venskab og kærlighed. 

 Kærlighed er altså følelser, intense følelser, men ikke 

én følelse. Snarere er kærlighed et ganske varieret felt af 

varme følelser, hvori lysten til at være sammen med en 

anden person er gennemgående. De varme følelser er ikke 

kun behagelige, men spænder fra lykke til lidelse. Man er 

underlagt kærlighed på godt og ondt. Det gør ondt at føle 

sorg og savn i forhold til de elskede, og det gør også ondt 

på den, hvis sind hærges af lidenskabelig jalousi. Jalousien 

behøver ikke at være sygelig for at være ganske invalide-

rende, livsbegrænsende og smertefuld. 

KÆRLIGHEDEN ER INDENI

Hvis vi deler mennesket op i tre dele, råder vi over evner 

til at tænke, beslutte og føle. Vi har både en kølig fornuf-

tig, en modigt villende og en varmt følende del. Kærlig-

heden forklares ved både varmen og viljen, både blind 

passion og dristige valg. 
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 Vi motiveres direkte af dét, vi elsker. Uanset om vi skal 

beskytte det mod ydre farer eller overvinde forhindringer 

og adskillelse. Den største aggression viser vi, uanset køn, 

når vi som mødre og fædre er klar til at slå ihjel for at 

beskytte vores børn mod overgreb. De største afsavn, de 

længste pinsler, er vi klar til at stå igennem med udsigten 

til at få den, vi elsker at se igen. 

 Kærligheden danner med andre ord en ramme for 

vores foretagsomme liv, for vores handlinger, vores plan-

lægning og vores mål. Kærligheden er over det hele uden 

at være forklaringen på alting. Den orienterer og forklarer, 

hvad vi vælger ud, til og fra – både bevidst og mindre 

bevidst. 

 De mindre bevidste valg kan ske, når vi reagerer på 

kærlighed som den unge kvinde, som den schweiziske psy-

koanalytiker Ludwig Binswanger havde som patient. Hun 

var blevet stum, efter at moren havde nægtet datteren at 

se den unge søo#cer, som datteren var forelsket i. Det var 

dengang et almindeligt krav, at man som psykoanalytiker 

ikke måtte gribe konkret ind i sine patienters liv. Men 

med denne kvinde gjorde Binswanger en undtagelse ved 

indlæggelsen i 1929. 

 Kvinden led af voldsomme anfald af hikke og hyper-

ventilation og havde efter et af disse anfald mistet talens 

brug. Da Binswanger opdagede, at det var sket, efter at 

den unge kvinde var blevet forbudt at se sin søo#cer, 

valgte Binswanger at behandle kvindens tavshed som et 

ubevidst fravalg af al kommunikation med omverdenen. 

 Heldigvis blev kvinden helbredt for både hikke og tavs-
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hed af Binswanger, som overtalte moren til at lade dat-

teren og søo#ceren give kærligheden et forsøg. Den unge 

kvindes sygdomssymptomer var fysiske, men de var bl.a. 

udtryk for et ubevidst valg om ikke at ville synke, dvs. ac-

ceptere, morens beslutning. Binswanger foretog nogle ret 

konkrete fysiske greb på hendes hals ved anfaldene, som 

hjalp hende til at synke, men !k også moren til at indse, at 

den unge kvinde ikke burde stilles over for et valg mellem 

en kærlighed til hende og en kærlighed til en mand. Kær-

ligheden til søo#ceren holdt for øvrigt ikke, men kvinden 

!k ikke sygdomstilbagefald sidenhen. Presset fra valget var 

forsvundet. 

SJÆLELIG HARMONI

Opdelingen af mennesket i tre forskellige dele !nder vi 

allerede i den antikke græske !loso!, først og fremmest 

hos Platon, som gav kærligheden en klar plads i og uden 

for mennesket. Platon kombinerede menneskets evner 

med dets stræben, dvs. dets indre med det ydre. Ligesom 

kærlighed skal leves ud ved, at de tre dele skal indgå i en 

alliance, skal mennesker sammen frembringe den per-

fekte stat i en opdeling, der svarer til realiseringen af både 

fornuft, mod og drift. Først gennem den retfærdige stat og 

den sjælelige harmoni kan mennesket opnå den højeste 

sandhed, det højeste gode og det allerskønneste. Også 

her er menneskelig lykke at forstå som foreningen af tre 

dele, nemlig sandhed som fornuftens ideal, godheden som 

viljens og skønheden som følelsernes. Især skønheden skal 

vi vende tilbage til med en snarlig gennemgang af en af de 
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dialoger, som var Platons foretrukne form, når han skulle 

skrive !loso!, nærmere bestemt Symposion, som betyder 

drikkegilde. Den tekst er en af vores kulturs vigtigste om 

kærlighedens væsen, i hvert fald i den form, som Platon 

kalder eros ( – senere når det skrives med stort, er der tale 

om den græske kærlighedsgud, Eros). 

 Ligesom Platon må vi også i dag nærme os kærlighe-

den i dens fulde bredde – indstillet på at !nde ikke blot 

følelser, men også andet og mere end følelser i dens felt. 

Vi ser f.eks. stadig, at kærlighed overskrider kunstens og 

følelsernes område og rækker ind i det felt, der har med 

det gode at gøre nøjagtig som hos Platon. Kærlighed er 

nemlig ikke bare stærke følelser og et vigtigt tema i al 

kunst og underholdning, kærlighed er også de forhold til 

andre mennesker, hvori der opstår grundlæggende tillid 

og accept. Dermed er kærlighed en nødvendig drivkraft i 

forhold til at knytte bånd mellem mennesker – i forhold til 

at der overhovedet kan !nde samtale sted, og at fælles-

skab kan opstå. Kærligheden bestemmer ikke bare vores 

oplevelse af lykke, men også vores ansvar. 

DU ER ANSVARLIG FOR DIN ROSE

Kærlighedens veje er uransagelige, siger vi og mener, at 

vores fornuft må give op over for at forstå, hvorfor men-

nesker vælger den ene frem for den anden. Men både når 

valget er tru$et med hele kroppen og sjælen, og når vi 

blot har berørt hinandens liv kortvarigt, følger der konse-

kvenser og ansvar med. 

 Den følelsesmæssige involvering og kærlighedsmo-
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tiverede binding er altid etisk relevant. Det er f.eks. ikke 

hvem som helst, der kan støtte en teenager, der er usikker 

på sin prioritering af venner, skole, fritidsjob og sport. 

Forældrene er forpligtede og må råde og forstå, som ingen 

andre kan det. Ikke fordi forældrene nødvendigvis kender 

et teenagebarn bedst, men fordi det er dem, der elsker det 

højest. Dem, der elsker barnet, tør barnet læne sig op ad 

og være afhængigt af. Man gengælder kærlighed med både 

tillid og kærlighed – og så ligger sindet åbent for netop 

lykke og lidelse. 

 Også i parforholdet er kærlighed at turde møde tillid 

med tillid. Det er at turde elske og blive elsket og stole på, 

at man ikke bliver afvist, hvis man blotter sit sind for den 

anden. Kærlighed medfører, at vi bliver ansvarlige for den, 

vi knytter til os i kærlighed, og som regner med at blive 

holdt af og passet på. Med ordene fra den franske forfatter 

Antoine de Saint-Exupéry og hans berømte lille eventyr-

bog udgivet under Anden Verdenskrig, Den lille prins: ”Du 

bliver for altid ansvarlig for dét, som du har gjort tamt. Du 

er ansvarlig for din rose”.

 

AT SE MED HJERTET

Kærligheden er en vigtig del af menneskets handlingsliv og 

dermed en central værdi, vi kan tage vare på eller forsøm-

me. Vi må sætte vilje ind for at kunne gavne genstanden 

for vores kærlighed. Man må, som mange ægtepar sander 

efter nogle års samliv, arbejde for at få kærligheden til at 

fungere. I dette arbejde kan man hente næring i det oprin-

delige valg tru$et med hjertet. 
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