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Else Kragelund Holt (f. 1953) er tidligere lektor i teologi ved Aarhus 
Universitet med særlig interesse for profetisme og poesi. Hun har 
medvirket ved nyoversættelsen af Det Gamle Testamente i Bibelen 
2020 og har bl.a. oversat Højsangen i samarbejde med forfatter 
Caroline Albertine Minor. Bibelen

Kærligheds
sangen 20

20
 

Netop nyoversættelsen af Højsangen udkommer nu som lydbog. Den er 

indlæst af Katarina Lewkovitch.

Kærligheden holder aldrig op udkommer den 6. februar som opvarmning til 

Valentinsdag og fremsendes her til anmeldelse. Lydbogen kan streames 

på diverse platforme.

www.bibelselskabet.dk | Frederiksborggade 50 | 1360 København K | Tlf. 3312 7835

Ny bog i Bibelselskabets Håndbibliotek vækker Bibelens fortællinger om 

kærlighed til live. Samtidig udkommer nyoversættelse af Bibelens store 

kærlighedsdigt, Højsangen, som lydbog – en snigpremiere på den kom-

plette lydbogsudgave af Bibelen 2020, der udkommer den 20. marts.

Kærligheden er en stærk kraft. Den fortryller og forvand-

ler – og mennesket kan ikke undvære den. I Kærligheden 

holder aldrig op giver Else Kragelund Holt læseren mu-

lighed for at møde kærligheden i dens mange former. 

For Bibelens tale om kærlighed rummer hele spektret: 

forældrekærlighed i fortællingen om Abraham og Isak, 

det fortrolige venskab i novellen om Ruth og Noomi, 

erotisk kærlighed i Højsangen, Jesus’ radikale bud om 

næstekærlighed og Paulus’ ord om at ”kærligheden er 

det største” – at den aldrig holder op.

Bogen viser, at Bibelens ældgamle fortællinger – også dem om kærlighed  

– fortsat er friske og relevante. Også for moderne mennesker.
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