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Love Is All Around
”Kærlighed” udkommer 2. december 2013
Sådan synger skotske Marti Pellow fra Wet Wet Wet i musikvideoen til en af 90’ernes helt store kærlighedsflicks,
Fire bryllupper og en begravelse – du ved den der med den britiske førsteelsker Hugh Grant i hovedrollen. Men de fire
ord optegner ikke bare en romantisk kliche, de pointerer også et ubestrideligt faktum, som Anne Marie Pahuus,
filosof ved Aarhus Universitet, forklarer os i denne måneds Tænkepause fra Aarhus Universitetsforlag. For nok er
det december måned, der er hjerternes fest, men som mennesker har vi egenskaben og lysten til at elske hele året
rundt, sandelig ja. Og vi elsker både stort og småt: Vi elsker is, og vi elsker vores børn, nogle elsker endda Jesus,
andre den danske sommer. Marcipanbrød var Glistrups faste følgesvend, mens enkelte af os i stedet nærer varme
følelser for Steffen Brandt eller måske endda den, vi strøg op ad kirkegulvet sammen med. Sådan er det. Kærlighed
er limen mellem mennesker og i forhold til de ting, vi sætter højest. Den spænder vidt, fra al- til afmægtig, fra
kedelig til kvalmende – og bliver træls og trættende, hvis man som Gustav, Nik & Jay er For Lækker til Love. Men
uanset hvad så bakker popsangere, poeter, politikere og præster og alle os andre altid op om Paulus’ ord: Størst er
kærligheden. Og takket være Pahuus’ Tænkepause får vi nu mulighed for at få videnskabeligt og filosofisk belæg for
den påstand, så vi lidt klogere på kærlighedens væsen kan synge med på julens glade budskab.
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”Specialist i kærlighed er der vel ikke nogen, der er. Men det har altid fascineret mig, at vi kan bringe fornyelse i hinandens liv – ofte uden ord. Forældre
kan gøre det, elskende kan gøre det, og søskende kan gøre det: blot med et
forstående blik udtrykke accept og varme og få tingene til at falde på plads.”
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umage for ikke at lade hele bogen dreje sig om den næsten drømmeagtige til-

cfg@unipress.au.dk

stand af kærlighed til et lille barn. Man har pludselig dette uendeligt dyrebare
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og kære væsen i sine arme – og så kan alt andet være lige meget.”
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