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I
Der findes vitterlig nogle emner, som ikke uden videre 
lader sig beskrive eller forstå. Emner der udgør en essen-
tiel del af vores liv og kultur, men som de færreste formår 
at sætte ord på. Et af disse er kærligheden, som trods sin 
massive plads i livet til stadighed fylder os med undren. 
Nærværende essay vil påtage sig den utaknemmelige op-
gave at forsøge at ændre herpå ved at hente inspiration 
fra kunstens verden. I bedste liberalistiske ånd tillægger 
essayet kunsten en nytteværdi, vi som veloplyste menne-
sker kan nyde godt af. Via kunsten og popkulturen sættes 
kærligheden i relief, og vi kan måske komme til at forstå 
den en lille smule bedre. Målet er ambitiøst, men med 
god hjælp fra litteraturen og musikkens uudtømmelige 
depoter gør vi et forsøg.

I digtet ”Ikke døden” beskriver Søren Ulrik Thom-
sen kærligheden uden omsvøb: 

døden er 

             ikke at elske og alt er som det plejer 

- Fra samlingen City Slang (1981).

Her er intet billedsprog, ingen formildende omstændig-
heder. Døden er kærlighedens modsætning. Elsker man 
ikke, er der kun døden. Og sådan er det bare - alt er som 
det plejer. Kærligheden bliver det holdepunkt, vi men-
nesker har til at yde dødens meningsløshed modstand. 
Tages det idealistiske synspunkt for pålydende, burde der 
ikke mangle motivation for at undersøge kærligheden, og 
blive klogere på hvad der sker, når vi giver den vores ja. 
Men lad os med Thomsens ord in mente begynde ved 
begyndelsen, og se på hvordan kærligheden opstår.

II
You are like a hurricane 

- Neil Young i ”Like a Hurricane” (1975)

Kærlighed erkendes altid pludseligt. Den kan have ligget 
skjult gennem lang tid, eller den kan opstå i et enkelt blik 
på gaden. Men erkendelsen af den er altid pludselig og 

altoverskyggende. Ud af det blå er der pludselig et andet 
menneske, der besætter vores opmærksomhed, og vi er 
blevet forelsket. Det kan godt være at vi længe har haft 
følelser for den anden, men i det øjeblik hvor vi erken-
der kærligheden, er vi prisgivet. I Sangen ”Like a Hur-
ricane” beskriver Neil Young kærlighedens opståen med 
en orkan-metafor. Kærligheden bliver en naturkraft, der 
opsluger vores forsvarsløse fortæller:

You are like a hurricane 

There’s calm in your eye. 

And I’m gettin’ blown away 

To somewhere safer where the feeling stays. 

I want to love you but I’m getting blown away. 

 

I am just a dreamer, but you are just a dream, 

You could have been anyone to me. 

Before that moment you touched my lips 

That perfect feeling when time just slips 

Away between us on our foggy trip.

Personen kunne være hvem som helst, men med et kys 
sker der en forvandling, og en rejse kan begynde. Rej-
sen er godt nok tåget, for ingen ved hvor det bærer hen. 
Vores fortæller bliver simpelthen blown away. I blown 
away ligger der en elegant dobbeltbetydning: det betyder 
både betaget og blæst væk. Den følelse, vores fortæller 
oplever i kærlighedens rasen, er altså for stærk til at de-
finere entydigt. Uklarheden understreges yderligere i den 
følgende strofe. Kvinden han elsker er bare en drøm, og 
selvom vores fortæller er en drømmer, så får kærligheden 
karakter af at være uvirkelig. Der er noget stort på spil, 
som ikke kan beskrives. Noget som kan få tiden og der-
med døden til at træde i baggrunden.

Med Young får vi et eksempel på kærlighedens 
pludselige styrke. Det er en storm, der river os med, uden 
at vi helt kan begribe hvorfor. Alligevel har vi altid et 
valg i forhold til kærligheden. Vi kan mærke, at den op-
står, men vi skal stadig vedkende os den, for at den kan 
blive ført ud i livet. Og her kommer vores ja ind i bil-
ledet, for et er at erkende kærligheden, noget andet er at 
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acceptere den. Et valg skal træffes, men på et paradoksalt 
grundlag - taget i betragtning, at vores frihed er netop 
blevet reduceret af kærlighedens hårdhændede stormvejr. 
Vi er overbeviste om, at vedkommende er den eneste ene, 
den vi skal tilbringe resten af livet med. Vores fornuft 
suspenderes, og valget kan ikke træffes ud fra rationelle 
parametre. Det er derfor man med rette siger, at kærlig-
hed gør blind. I mikset mellem uforklarlig tiltrækning og 
bevidst valg findes kærlighedens ja. 

Men hvad er det så vi higer mod, når vi giver vo-
res ja? Hvad er det kærligheden kan give os, som er så 
stærkt, at vi vil tilsidesætte vores individuelle frihed? I 
forlængelse af Thomsen og Young synes svaret at være, 
at vi i kærligheden stræber mod en midlertidig suspende-
ring af dødens endelighed i udvidelsen af nu’ets umid-
delbare lykke. I de stærkeste stunder sammen med den 
vi elsker, er der ingen død, ingen slutning, kun intenst 
nærvær og tiltrækning. Men lige netop derfor er enhver 
kærlighed også dybest set tragisk, fordi disse øjeblikke 
aldrig varer ved. Kærligheden vil altid slutte på den ene 
eller anden måde. Selvom vi har kærligheden at støtte 
os til, er vi trods alt kun mennesker med døden som den 
eneste konstant. I bogen Den dobbelte Flamme beskriver 
den mexicanske nobelpristager Octavio Paz forholdet 
mellem kærlighed og død således:

Fordi kærligheden er tid og er gjort af tid, er den 

samtidig en bevidsthed om døden og forsøg på at 

gøre øjeblikket til evighed. Enhver kærlighed er 

ulykkelig, for den er altid gjort af tid, den er altid 

et skrøbeligt bånd mellem to skabninger i tiden 

som ved at de skal dø; i enhver kærlighed, selv 

den mest tragiske, er der et øjeblik af lykke som 

man uden overdrivelse kan kalde overmenneske-

lig: en sejr over tiden […].

Når vi siger ja til kærligheden, ser vi altså døden direkte 
i øjnene, men tilsidesætter den samtidig, fordi vi er op-
fyldt af en umådelig lykke og tro på livet med den anden. 
Og derfor er kærligheden midt i alt sin glæde alligevel 
fortvivlende ond. Jo stærkere orkanen raser, des større 

er ødelæggelserne, når den har passeret. For kærligheden 
vil altid slutte, lige meget hvad vi vælger at tro, når vi 
siger ja.

III
A pair of star-cross’d lovers take their life 

- William Shakespeare i Romeo og Julie 
(1594)

Kan vi så overvinde døden gennem kærligheden? Måske 
kan alle tiders største kærlighedshistorie hjælpe os med 
at svare på det. I Shakespeares tragedie Romeo og Ju-
lie får vi et på én gang opløftende og grusomt eksempel 
på styrken og konsekvenserne ved kærlighedens ja. Ti-
telpersonerne er som bekendt to unge elskende, der med 
deres kærlighed trodser alle normer og traditioner, og til 
sidst må betale med livet. Hvor stærk deres kærlighed er, 
angives allerede i prologen med det fantastiske billede 
star-cross’d lovers. Stjerner er utallige lysår fra hinan-
den, men her får kærligheden dem til at krydse baner. 
Igen en antydning af kærlighedens evne til at ophæve na-
turlove og fornuft. Som hos Young bliver Romeo og Ju-
lie med ét suget ind i kærlighedens orkan, og forvandles 
i samme øjeblik fra usikre teenagere til handlekraftige, 
selvbevidste voksne. Det er kærlighed ved første blik, og 
da de efterfølgende erfarer, at de egentlig er fjender, ved 
de, at det ikke kan gå. Men stærkere kræfter er på spil:

[…] passion lends them power, time means, to 

meet // 

tempering extremities with extreme sweet.  

- Fra 2.akt, prologen

De erklærer hinanden troskab, bliver gift dagen efter og 
mødes så af realiteterne. Der opstår kampe familierne 
imellem, tingene kompliceres og en sindrig plan udtæn-
kes, for at de to skal få hinanden. Tilfældighederne vil det 
dog anderledes, og det ender med et dobbelt selvmord. 
Den ultimative kærlighedstragedie er fuldendt. Kærlig-
heden var så stærk hos dem, at livet ikke var værd at 
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leve uden den anden. Og derfor er Romeo og Julie ble-
vet ikoner for kærlighedens styrke. Selv i dødens øjeblik 
stræber de mod hinanden og derved overvindes dødens 
endelighed.

Grunden, til at Romeo og Julies skæbne virker så 
uretfærdig, er, at der ikke gives nogen årsag til deres tra-
giske skæbne. De to har dybest set ikke gjort noget for-
kert, snarere har de gjort alt rigtigt og fulgt deres hjerte, 
som det så smukt hedder. Især læst i et moderne lys virker 
det helt uforståeligt, hvorfor de to er nødt til at dø, før de 
kan få hinanden. Det virker alt for ekstremt og ureali-
stisk. Men forcen ved Shakespeares værk er netop, at for-
holdene er så overdrevne. Romeo og Julie har nærmest 
ingen personlighed i stykket, men alligevel rammes vi af 
deres historie. Snarere end at være et stykke troværdig 
fiktion, bliver stykket således en eksemplificering af styr-
ken ved kærlighedens ja, og de konsekvenser det kan få. 
Shakespeare viser os, at døden altid er den sidste vinder, 
men at kærligheden trods alt er en værdig udfordrer. 

IV
Det var som at sige farvel til en statue. Lidt efter 

forlod jeg hospitalet og gik hjem til hotellet i 

regnen. 

- Ernest Hemingway i Farvel til våbnene 
(1929)

Ikke alle er så optimistiske som Shakespeare, der trods 
sin tragiske skildring lader os ane et håb. Hos den notori-
ske kyniker Ernest Hemingway slukkes håbet definitivt. 
Der er kun død, og at tro andet er at bedrage sig selv. Hele 
hans forfatterskab lader til at kredse om dette tema, gen-
nem en konsekvent belysning af livets meningsløshed. 

Citatet ovenfor er de sidste linier i romanen Farvel 
til Våbnene, der foregår i Italien under 1. verdenskrig. 
Hovedpersonen Frederic møder sygeplejersken Cathe-
rine, og de forelsker sig. Hun bliver gravid, og deres kær-
lighed vokser. Krigens udvikling afbryder dog idyllen, 
og efter en hæsblæsende flugt ender de i Schweiz. Her 
føder Catherine, men barnet er dødt. Kort efter dør hun 

også, og bogen slutter. Moralen er, at vi måske kan finde 
kærligheden, men at døden altid vil vinde i sidste ende. 
I Farvel til våbnene ligger det ikke kun mellem linierne, 
men ekspliciteres direkte henimod slutningen gennem et 
indblik i Frederics tanker:

Når folk har fået så meget mod her i verden, så 

verden må slå dem ihjel for at bøje dem, så slår 

den dem selvfølgelig ihjel. Verden bøjer alle 

mennesker, og mange af dem klarer sig endda. 

Men de mennesker, som ikke bøjer sig, dræber 

den. Uden at gøre forskel dræber den de meget 

modige, de meget ædle og de meget tapre. Hvis 

man ikke er en af dem, kan man være rolig for, 

at man nok skal blive dræbt, men det har ingen 

hast.

Kærligheden og alle andre store tanker, som ikke lader 
sig kue af døden, er blot illusioner. At give kærligheden 
sit ja, er derfor at påføre sig selv yderligere smerte. Dø-
den vil nemlig altid afbryde den. Men det er ikke kun 
kærligheden Hemingway opponerer mod i sit forfatter-
skab. Lykken, modet, glæden, sejren, alt lader til at være 
uden indhold. I romanen Den gamle mand og havet føl-
ger vi en fisker, der ikke har fanget noget i næsten tre 
måneder. Han fanger endelig en kæmpe fisk, men båden 
bliver overfaldet af hajer, som spiser fisken. Der er kort 
sagt Ingenting til vinderen, hvilket også er navnet på en 
af Hemingways novellesamlinger. En anden samling 
hedder Mænd uden kvinder, og så skulle pointen om-
kring Hemingways mistillid til kærlighedens potentialer 
vist være slået fast. 

Vores undersøgelse startede ellers så godt med Sø-
ren Ulrik Thomsens modsætning mellem kærligheden 
og døden. Skal vi tro Hemingway, er den modsætning 
dog falsk, for i virkeligheden er døden determinerende 
for alt. Ikke så underligt at han blev alkoholiker og endte 
med at tage sit eget liv. Men måske kan vi alligevel bruge 
Hemingways pessimisme til noget (andet end at blive de-
primeret). For giver hans sortsyn og understregning af 
dødens dominans os ikke netop en grund til at dyrke kær-
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ligheden? Det lader til at være et spørgsmål om perspek-
tiv. Døden er den eneste udvej for os mennesker, som 
Hemingway ganske rigtigt pointerer. Men ved at sige ja 
til kærligheden får vi en grund til ikke at hoppe ud foran 
et tog og gå den død i møde, som alligevel med sikkerhed 
venter. Det er den gamle traver om at gribe dagen, som 
kærlighedens ja giver substans. Det er rigtigt, at døden er 
den eneste konstant her i livet, men i så fald er kærlighe-
den en mulighed for at undgå den totale meningsløshed. 
Godt nok måtte både Romeo og Julie lade livet, og Fre-
deric måtte i Farvel til våbnene gå alene ud i regnen efter 
sin kæreste og barns død. Men hvis ikke de havde sagt ja 
til kærligheden, havde de heller ikke været lykkelige. 

 
V

All you gotta do is say yes 

- Bruce Springsteen i ”Tougher than the 
rest” (1987)

Dødens intervention er langt fra den eneste kval, kærlig-
hedens orkan bringer med sig. Der er også afvisningen, 
utroskaben, jalousien, fravalgene, utilstrækkeligheden, 
ønsket om besiddelse og så videre. Alt sammen ting som 
fylder kunsten og vores liv, og alt sammen ting som burde 
få os til at fornægte kærligheden. Fra et rationelt perspek-
tiv er kærlighed altid ulykkelig på den ene eller anden 
måde, men alligevel kaster vi os ud i den gang på gang. 
Og det er det, kærlighedens ja dybest set handler om: at 
kaste sig ud i noget uden at forstå det eller tænke på hvor 
det ender. Det virker som dødsforagt og selvpineri at sige 
ja til kærligheden, men gør vi det ikke, får døden magten, 
og meningsløsheden tager over. Kærligheden er et para-
doks, som rummer den dybeste lykke og ulykke på én og 
samme tid. 

Nogen gange lader komplicerede ting sig bedst be-
skrive med få velvalgte ord. Det gælder måske også for 
kærligheden. I Bruce Springsteens sang ”Tougher than 
the rest” bliver det hele meget enkelt. En mand møder en 
kvinde, bliver forelsket i hende og erklærer sin kærlig-
hed. Umiddelbart giver sangen ellers ikke kærligheden 

de bedste betingelser med henvisninger til andre kære-
ster, skjulte længsler og knuste hjerter. Men det stærke 
ved sangen er, at det hele tilsidesættes til fordel for den 
umiddelbare tiltrækning:

Well it ain’t no secret, 

I’ve been around a time or two, 

Well I don’t know baby maybe you’ve been 

around too, 

Well there’s another dance, 

All you gotta do is say yes, 

And if you’re rough and ready for love, 

Honey I’m tougher than the rest

Det er et altoverskyggende nu i form af en dans, der for-
trænger fortid og fremtid, og giver kærligheden en ny 
chance. Alt den smerte, kærligheden fører med sig, skæn-
kes ikke en tanke. Det eneste du skal gøre, er at være 
rå og sige ja. Sværere er det ikke. Og så alligevel. Var 
kærligheden blot så ligetil, ville kunsten miste en stor del 
af sin berettigelse. Det kunsten kan og gør, er netop at 
problematisere de aspekter i livet, som er svære for os 
at forstå.

Med kærlighedens ja følger en masse konsekven-
ser, og hvis man ikke, som hos Springsteen, kan sætte 
sig ud over disse, er der dømt komplikationer. Kompli-
kationer der i den virkelige verden leder til skilsmisser 
og i litteraturen til selvmord, død og ulykke. Når vi siger 
ja til kærligheden, ændres præmisserne for vores liv, og 
vi bevæger os ud på en rejse mod tosomhedens ukendte 
kontinent. Blændet af kærligheden til den anden rejser vi 
ud med forventninger om evig lykke og gengældte følel-
ser. Det går sjældent helt som ønsket.
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