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filosoffens fødselsdag

Af Sonja Sabinsky, 
Dagbladenes Bureau

Jeg tror, at Søren Kier-
kegaard er den eneste 
dansker, som er ver-
densberømt om 1000 

år, siger 34-årige Rasmus 
Quistgaard, der er en passio-
neret læser af Kierkegaards 
værker.

Lige nu har han travlt med 
at holde trådene sammen. 
Han er nemlig sammen med 
Programrådet for Kierkega-
ard 2013 tovholder på ud-
bredelsen af Søren Kierke-
gaard og hans tanker - både 
nationalt og internationalt 
her i forbindelse med 200-
års fejringen.

En af hans ambitioner er, 
at endnu flere mennesker 
får kendskab til den store fi-
losofs sprudlende tankeuni-
vers:

- Jeg synes, at Kierkegaard 
er særlig aktuel i disse år, for 
når vi mennesker oplever, at 
verden forandrer sig så hur-
tigt, som den gør, og der 
samtidig er økonomisk krise 
i mange lande, så begynder 
vi uvægerligt at tænke over 
vores liv på en dybere måde. 
For bare få år siden, da vi 
havde forbrugsfest, var det 
ikke de store eksistentielle 
spørgsmål, der stod på vo-
res huskeliste. Men så stop-
pede festen, vi blev nødt til 
at rydde op og satse på an-
dre værdier.

Og det er her Kierkegaard 
kommer ind, mener Rasmus 
Quistgaard:

- Kierkegaard taler om det 
specifikt menneskelige - om 
for eksempel angst, fortviv-
lelse, travlhed, tro, tvivl, 
kærlighed og forførelse. De 
emner tror jeg interesserer 
alle mennesker på kloden til 
alle tider, så derfor er jeg 
overbevist om, at menne-
sker kan bruge ham i dag og 
om 1000 år.

Ingen hurtige svar
Fejringen, som markeres 

over alt i landet, giver inte-
resserede mulighed for at 
finde sammen i læsegrup-
per, gå til foredrag og delta-
ge i mange andre aktiviteter. 
Men man kommer ikke so-
vende til Kierkegaard, un-
derstreger Rasmus Quistga-
ard:

- Han er ikke en guru, der 
fortæller dig, hvordan du 
skal leve dit liv. Han kommer 
ikke med hurtige svar. Til 
gengæld får man store gaver 
af ham, hvis man går i lag 
med ham, forklarer Rasmus 
Quistgaard, der mener, at 
Kierkegaard kender os bed-
re, end vi kender os selv.

- Han er en formidabel 
menneskekender, og man 
bliver svimmel og lykkelig af 
at læse ham. Han er det mest 
bevidsthedsudvidende stof, 
man kan komme i nærhe-
den af, og det har de heldig-
vis også opdaget ude i den 
store verden, hvor mange 
Kierkegaardsprojekter er sat 
i søen, og nogle endda lærer 
dansk for at læse ham på ori-
ginalsproget.

Men hvad mon salig Kier-
kegaard ville mene om vores 

omgang med internet, face-
book og hvad der ellers er af 
muligheder i den virtuelle 
verden.

Ja, det kan man kun gisne 
om, siger Rasmus Quistga-
ard, men hans bud er, at Ki-
erkegaard nok ville have 
nogle svirpende ord at sige 
om vores håndtering af den 
nye teknik.

- Det der med at hoppe fra 
det ene til det andet - det 
hvileløse sind, som mange 
moderne mennesker har, 
det ville han nok anse for at 
være et tegn på, at vi ikke ta-
ger os selv alvorligt. At vi er 
overfladiske og hele tiden på 
jagt efter behovstilfredsstil-
lelse - at vi flygter fra os selv.

Oplevelsesindustrien, 
som der tales så meget om i 
tiden, ville Søren Kierkega-
ard formentlig også håne og 
advare imod:

- Kierkegaard var selv en 
moderne mand. Han var fri, 
han var ungkarl og havde 
ikke noget job, fordi han 
havde arvet så mange pen-
ge, at han kunne leve lidt af 
et luksusliv. Han var ikke 
asket, men måske ville han 
kritisere vores meget lyst-
styrede holdning anno 2013 
Jeg tror han ville påpege, 
hvor kedeligt og fattigt det 
dybest set er at være i sine 
lysters vold.

Rasmus Quistgaard er og-
så ret sikker på, at Kierkega-
ard ville være gået op imod 
den trang mange af os har til 
hele tiden at ville opleve no-
get nyt: Skifte partneren ud 
med en ny, rejse nye steder 
hen, opleve en ny restau-
rant.

- Hele den der selviscene-
sættelse og måden mange af 
os positionerer os på - blandt 
andet på facebook. Den ten-
dens i tiden ville han for-
mentlig udstille og latterlig-
gøre, fordi det stjæler tiden 
fra det, han synes er vigtigt 
nemlig at beskæftige sig med 
den smukke og vanskelige 
opgave, det er, at blive sig 
selv.

Det dybe blik  
i en overfladisk tid

Det siger De om KierKegaarD
 n For mange har Søren Kierkegaard været en tro følgesvend.  

En god ”samtalepartner” i stadierne på livets vej. Hvad har de, der 
faktisk har læst Kierkegaard at sige om den lidt duknakkede og 
knudrede mand, der spadserede rundt i København i første halvdel 
af 1800-tallet? 
Det kan vi få noget at vide om i en af de mange bøger, der  
udkommer om Kierkegaard i forbindelse med 200 års  
fødselsdagen nemlig ”Kierkegaard når han er bedst - og værst”.  
Bogen udkommer 19. april på Kristeligt Dagblads Forlag. 

 n - Kierkegaard evner at få os til at se tingene på en anden måde. 
Han får os til at lægge mærke til noget, som hele tiden har været 
der. Men det har været skjult, inverst, tvetydigt – gemt i det  
indvortes. Ved hjælp af sproget, der indfanger den vilde tanke,  
evner Kierkegaard at bibringe os nye indsigter i det, vi godt ved.
Pia Søltoft, leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, 
 Københavns Universitet. 

 n - Ved inspirationen fra Kierkegaard behøver jeg ikke at bøje 
mig for den offentlige moral eller de borgerlige normer.
Suzanne Brøgger,  
forfatter 

 n - Fordi Kierkegaard er opdraget i en rendyrket protestantisk 
kultur, kan han naturligvis ikke opfatte kirken som andet end en 
menneskelig samfundsinstitution. I sin fortvivlelse og vrede over 
forfaldet, som han ikke magter at ændre på, har han til sidst kun  
individualiteten at klamre sig til. men hvis kirken bliver sprængt i 
atomer af individer, er kirken brudt sammen. Det ender i den totale 
ensomhed, som er så karakteristisk og problematisk for  
moderniteten og så fuldstændig ukristen.
Iben Thranholm,  
cand. theol., journalist, forfatter og katolik 

 n - Vi er kierkegaardianere, fordi den moderne dansker er fri og 
ubundet. Vi kan selv vælge alt. Og Kierkegaard stiller præcist valget 
frem foran os. Men når vi vælger, aner vi ikke, om vi har valgt forkert 
eller får noget ud af valget. Som Kierkegaard kan vi vælge at tro, 
men for at valget skal være ægte, skal det være forpligtende.  
Vi må tro ud og tage konsekvensen af valget.
Per Stig Møller, dr. phil., 
 tidligere minister og nuværende medlem af Folketinget 

 n - Det at opdage muligheden for at vælge sig selv, tage ansvaret 
for sine handlinger og hverken flyde med strømmen eller mod 
strømmen var for mig et eksistentielt holdepunkt som 17-årig og 
har fulgt mig siden. (...) Kierkegaards kritik af narcissismen har aldrig 
været mere relevant end den er i dag - selv Dronningen havde en 
skjult reference til Kierkegaard, da hun i sin nytårstale advarede 
imod at gå for meget op i at fremstå som en succes i andres øjne.
Lotte Hansen, cand.scient.pol., journalist, 
 politisk kommentator og direktør i Hansen Agenda 

søren Kierkegaard er verdenskendt  og mange udlændinge har i tidens løb lært dansk, så de kan læse deres helt på originalsproget. Her ses filosoffen på et samtidigt træsnit af 
H.P. Hansen.  Foto: Ullstein Bild, PolFoto

 n Søren Kierkegaard fylder 200 år  den 5. maj og måske har vi aldrig haft så meget brug for hans  
vise ord, som i dag, hvor alt forandrer sig med rasende fart, og vi har svært ved at finde ud af,  
hvem vi er. Det mener 34-årige Rasmus Quistgaard, der selv er stor fan af den filosofiske fødselar

KierKegaarD 2013
 n Den 5. maj ville den verdensberømte danske tænker Søren Kierkegaard være fyldt 200 år.
 n Fødselsdagen markeres fortrinsvis i perioden 5. maj til 11. november med begivenheder i hele Danmark 

og i udlandet: Berlin, Paris og Beijing.
 n Arbejdet med at fejre Kierkegaard her i 2013 varetages af et programråd med repræsentanter fra  

Søren Kierkegaard Forskningscentret, Golden Days, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Teologisk  
Pædagogisk Center, Folkeuniversitetet i Aarhus og Danmarks ambassade i Berlin.

 n Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. er protektor for Kierkegaard 2013.
 n Læs mere om de mange Kierkegaard-arrangementer rundt om i landet på www.goldendays.dk

rasmus QuistgaarD
 n Uddannet i europæisk  

idéhistorie (BA) og visuel kultur 
(cand. mag.), har arbejdet for  
en række danske kultur- 
institutioner og været  
stipendiat ved Det Danske  
Institut i Rom. Han holder en 
række foredrag om Søren  
Kierkegaards aktualitet og  
skriver lejlighedsvis  
i Weekendavisen.

 n Lige nu arbejder han som 
projektleder på Golden Days, 
hvor han sammen med  
Programrådet for Kierkegaard 
2013 er tovholder på de mange 
indenlandske og udenlandske 
arrangementer, der er  
i forbindelse med fejringen af 
Søren Kierkegaards 200 års 
fødselsdag.
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Tre måder aT leve liveT på
 n Søren Kierkegaard er især kendt for sin såkaldte stadieteori, 

hvor han inddeler mennesker i tre grupper: Æstetikeren, etikeren 
og den religiøse. Vi har spurgt Kierkegaard-eksperten Joakim Garff, 
der blandt andet er forfatter til Kierkegaard-biografien “SAK”,  
hvad manden egentlig mener. 

 n Joakim Garff om de tre stadier:
- Det æstetiske, etiske og religiøse udgør forskellige perspektiver på 
tilværelsen - måder, hvorpå man kan forholde eller undlade at  
forholde sig til eksistentielle problemer og religiøse muligheder.

 n Joakim Garff om æstetikeren:
- Værket “Enten-Eller” former sig som en dialog mellem en yngre 
æstetiker og en noget ældre etiker.
- Æstetikeren lever bohemens frie liv, dyrker det skønne i denne 
verden, elsker teatrets trylleri, skriver henført om Mozarts Don  
Juan, foragter en småtskåren livsførelse og begærer det intense, 
det sublime, øjeblikkets salighed.
- Æstetikeren ynder at maskere sig, men hans mange masker skal  
i virkeligheden blot skjule hans manglende identitet. Det lykkes 
ham ikke at få sammenhæng og retning i sin tilværelse, og han  
mister sin eksistentielle bevægelsesfrihed.

 n Joakim Garff om etikeren:
- Kierkegaard har jo fået et eftermæle som eksistentialismens fader, 
og det skyldes især den etiske idealfigur, Assessor Wilhelm,  
der i anden del af “Enten-Eller” indskærper sin æstetiske ven  
vigtigheden af at vælge eller overtage sig selv.
- Et menneske er nemlig ikke uden videre sig selv og kan forfejle sin 
bestemmelse og ende som en anden, end det var anlagt til at skulle 
blive. Wilhelm selv er ægtemand og godtgør med eksempler fra sin 
egen erfaringsverden valgets uomgængelighed, ligesom han også 
fører et stort anlagt forsvar for ægteskabets gyldighed. Først og 
sidst gælder det, ifølge Wilhelm, om at blive sit livs “ansvarshavende 
Redacteur” og derved gøre sig til den aktive hovedperson i sin egen 
livsfortælling.

 n Joakim Garff om det religiøse stadium:
- Det religiøse stadium er et personligt gudsforhold, hvor Jesus 
Kristus er forbilledet. Derimod finder Søren Kierkegaard statskirken 
og præsteskabet hyklerisk og forfejlet. Han indleder en kirkekamp, 
hvor han først i en snes avisartikler og derpå i ni numre af sit eget 
flyveblad ”Øjeblikket” polemiserer vildt og vittigt imod kirken og 
præsteskabet.
- Han siger for eksempel: ”Jeg vil hellere spille, svire, hore, stjæle, 
myrde end deltage i at gjøre nar af Gud, hellere tilbringe min dag 
paa Keglebaner, i Billardhuse, min nat ved Hazard eller paa  
Maskerader end deltage i den Art Alvor, Biskop Martensen kalder 
christelig Alvor.” (Biskop Martensen var biskop over Sjælland., red.)
- Kierkegaard angriber præsteskabet for ikke at omsætte deres  
”tårevædede søndagspræk i en eksistentiel mandagspraksis”. Han 
anså præsterne for at være borgerlige bekvemmelighedsteologer, 
som primært interesserede sig for idylliske præstegårde,  
uforpligtende puttenuttekristendom og lukrative avancementer.
- Som modsætning til præsteskabet og hvad der prækes i kirkerne 
nævner han Apostlen Paulus og siger: “’Havde Apostelen Paulus 
nogen Embedsstilling?’ Nei, Paulus havde ingen Embedsstilling. 
‘Tjente han da paa anden Maade mange Penge?’ Nei, han tjente paa 
ingen Maade Penge. ‘Var han da i det mindste gift?’ Nei, han var ikke 
gift. ‘Men saa er jo Paulus ingen alvorlig Mand!’ Nei, Paulus er ingen 
alvorlig Mand.”

det æstetiske, etiske og religiøse  udgør forsekllige perspektiver 
på tilværelsen – måder man kan forholde eller undlade at forholde 
sig til eksistensen, siger Joakim Garff, der lavede noget af en  
bestseller med sin Kierkegaard-biografi ”SAK”.  Foto: AdAm GArFF

Søren Kierkegaard er verdenskendt  og mange udlændinge har i tidens løb lært dansk, så de kan læse deres helt på originalsproget. Her ses filosoffen på et samtidigt træsnit af 
H.P. Hansen.  Foto: UllStein Bild, PolFoto

Søren KierKegaard
 n Søren Aabye Kierkegaard er født den 5. maj 1813 og døde den 

11. november 1855. 
 n Han var dansk teolog og filosof og regnes for at være den  

største danske filosof og stå fadder til eksistentialismen, som blandt 
andre Jean-Paul Sartre videreførte.

 n Ligger begravet på Assistens Kirkegård  i København.
 n Man kan få en kort og forståelig introduktion til Søren  

Kierkegaard på http://da.wikipedia.org/wiki/Søren_Kierkegaard 

KierKegaard 2013
 n Den 5. maj ville den verdensberømte danske tænker Søren Kierkegaard være fyldt 200 år.
 n Fødselsdagen markeres fortrinsvis i perioden 5. maj til 11. november med begivenheder i hele Danmark 

og i udlandet: Berlin, Paris og Beijing.
 n Arbejdet med at fejre Kierkegaard her i 2013 varetages af et programråd med repræsentanter fra  

Søren Kierkegaard Forskningscentret, Golden Days, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Teologisk  
Pædagogisk Center, Folkeuniversitetet i Aarhus og Danmarks ambassade i Berlin.

 n Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. er protektor for Kierkegaard 2013.
 n Læs mere om de mange Kierkegaard-arrangementer rundt om i landet på www.goldendays.dk


