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Forord
I år 2013 markeres 200-året for Danmarks mest betydelige filosof, Søren Kierkegaard, på for-
skellig vis. Som led i denne markering har Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester 
udarbejdet et undervisningstilbud til grundskolens overbygningselever i 7.-10. kl. Forløbet 
er tænkt til afvikling i fagene dansk og religion. Ønsker man at arbejde med hele materialet 
må man påregne at skulle bruge 20-25 lektioner, svarende til ca. 3 ugers undervisning i to fag.
Læreroplægget rummer en gennemgang af projektet med baggrundsstof og konkrete anvis-
ninger på brug af materialet. Derudover omfatter projektet:

•  6 plakater med gengivelser af ny-producerede kunstværker, der fortolker de eksistentielle 
begreber hos Kierkegaard, som eleverne skal arbejde med.

• Tatoveringsark med et Kierkegaard-citat til hver elev. 
• En tegneserie over Kierkegaards liv.
•  En hjemmeside, hvor elevmateriale og tilhørende opgaver ligger. 
 Adressen er: www.paakant.dk
•  En museumsturné, som gør det muligt for de deltagende klasser at se de originale kunst-

værker i relation til arbejdet med projektet (jf. bilag 1). 
• Prøveoplæg til dansk og religion (downloades fra hjemmesiden).

Det anbefales at læse lærervejledningen i tæt tilknytning til elevmaterialet på ovenstående 
hjemmeside. Og mest udbytterigt vil det givetvis være først at læse forløbsbeskrivelsen ne-
denfor samt de efterfølgende afsnit om filosofi med børn og unge samt overbliksafsnittet om 
hjemmesidens indhold. Dernæst elevmaterialet på hjemmesiden og i vekselvirkning hermed 
det tilhørende baggrundsmateriale, som angiver og underbygger de faglige mål med elevop-
gaverne. Som supplerende introduktion til Kierkegaard og hans tænkning henvises til Anne 
Wivels film om Kierkegaard fra 1994, der kan lånes på det lokale Center for Undervisnings-
midler men også findes i forskellige afsnit på You Tube.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har ansvaret for indholdet af materialet, men 
undervejs i udarbejdelsen har vi erhvervet faglig bistand fra en række eksterne samarbejds-
partnere, som hermed takkes for gode råd og vejledning samt konkrete bidrag til projektet. 
Det drejer sig om Søren Kierkegaard Forskningscentret ved Københavns Universitet, konser-
vator på Ny Carlsberg Glyptotek Lars Henningsen, kunstnerne Maja Lise Engelhardt, Cathri-
ne Raben Davidsen, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen og Peter Brandes samt tegneren 
Niels Roland fra tegnestuen Gimle, redaktionen ved kunsttidsskriftet ARK v. Klaus Marthinus 
Christensen, de forskellige Centre for Undervisningsmidler, der har bidraget til udbud af kur-
ser om filosofi med børn, Religionslærerforeningen, Grafisk Rådgivning v. Jan Wolff og IT-fir-
maet Visualized. Der skal også rettes en varm tak til de 9 museer, der med stort engagement 
er gået ind i samarbejdet og i løbet af skoleåret 2013/14 udstiller de fem kunstværker, så elever 
landet over har mulighed for at se de originale værker. Det drejer sig om følgende museer: 
Nationalmuseet, Vejle Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, SAK Kunstbygning i Svendborg, 
Randers Kunstmuseum, Vendsyssel Kunstmuseum, Kunstcenteret Silkeborg Bad, Holstebro 
Kunstmuseum og udstillingsstedet Annaborg i Hillerød. 

God fornøjelse med projektet
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester
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Projektets formål

Det overordnede formål
Det overordnede mål med dette projekt er, at få eleverne til at reflektere over grund-
læggende tilværelsesspøgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i Søren Kier-
kegaards tænkning og sætte dem i relation til deres eget nutidige liv. Der arbejdes med 
begreberne: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.  
 

Delmål
•  Eleverne skal tilegne sig et grundlæggende kendskab til Søren Kierkegaard og hans 

forfatterskab.

•  Eleverne skal bl.a. gennem kunstneriske ind- og udtryk opnå en begyndende forstå-
else af centrale pointer i Kierkegaards tænkning samt udbygge deres færdigheder i at 
tænke filosofisk i relation til deres eget liv

• Eleverne får en elementær introduktion til eksistentialismen

•  Eleverne får indsigt i relationen mellem de eksistentielle emner og kirkens ritualer og 
liturgi (fx. dåben, nadveren og begravelsen)

Jf. indholdets relation til Fælles Mål for dansk og religion i bilag 5.
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Forslag til 
undervisningsforløb 

– et overblik
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1. Tegneserie 2. Hjemmeside 3. Kirkebesøg 4. Museumsbesøg 5. Kreativt udtryk

Et overblik

Det er hovedtanken med undervisningsforløbet at give eleverne en fornemmelse for, hvem 
Søren Kierkegaard var og få dem til at reflektere over fem centrale begreber i hans tænkning 
samt sætte disse refleksioner i relation til deres eget liv.
Forløbet tager afsæt i en tegneserie om Kierkegaard samt fem moderne kunstværker, der alle 
er fremstillet til projektet. Via arbejdet med disse ledes eleverne ind i Kierkegaards tænkning, 
og under et besøg i en lokal kirke trækkes en tråd fra Kierkegaards forståelse af de udvalgte 
begreber til vore dage. Forløbet afsluttes med, at eleverne producerer et kreativt udtryk for 
deres erhvervede forståelse af det begreb, de har arbejdet med. I relation til projektet vil der 
også være mulighed for at aflægge besøg på et nærliggende museum for at se de originale 
kunstværker i virkeligheden (jf. bilag 1). 

Som et supplement til projektet er der udarbejdet prøveoplæg til fagene dansk og religion 
(oplæggene kan downloades på projektets hjemmeside: www.paakant.dk).

Bortset fra tegneserien, tatoveringsarkene og plakaterne af de fremstillede kunstværker, der 
også udsendes i fysisk form, ligger alt elevmateriale på projektets hjemmeside: 
www.paakant.dk

Visuel oversigt over forløbet:
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Fase 1: 
Introduktion til Kierkegaard og eksistentialismen 
(3 – 4 lektioner)
Efter en kort introduktion til projektet og til Kierkegaards status som international anerkendt fi-
losof, samt 200-året for hans fødsel, deles tegneserien ud til eleverne, som læser den hver for sig.

Tegneserien ligger også på projektets hjemmeside, hvorfra de enkelte sider kan trækkes frem 
og vises på tavlen i klassen. Som opfølgning på læsningen kan eleverne på skift komme med 
bud på, hvad de især har hæftet sig ved i historien om Kierkegaard og forklare hvorfor, så der 
gennem samtalen etablerer sig en fælles forståelse af Kierkegaards liv. Til støtte for gennem-
gangen henvises til bilag 2 med fikspunkter i Kierkegaards liv.
Som afslutning på samtalen om tegneserien sættes fokus på de sider (11, 13, 14, 16, 18 og 19), 
der specifikt omhandler de fem begreber, som eleverne efterfølgende i mindre grupper skal 
fordybe sig i. Afrundingen følges på side 22 op med en gengivelse af de citater om de fem 
begreber, som også er trykt på de medfølgende tatoveringsark. 

Forud for det følgende gruppearbejde foreslås det, at man via den lille film om eksistentia-
lisme på projektets hjemmeside giver en introduktion til Kierkegaards tænkning. Her vil det 
være en god idé at bruge tankekort (downloades fra hjemmesiden) og lave en fælles brain-
storm på de fem begreber. 

Fase 2: 
Gruppearbejde: Kunstværker og begreber 
(ca. 10 lektioner) 
Som overgang til det efterfølgende gruppearbejde kan man lave en gættekonkurrence, hvor 
eleverne hver for sig eller i mindre grupper giver deres bud på sammenhængen mellem kunst-
værkerne og begreberne (jf. de medsendte plakater og de 5 eksistentialer), der skal arbejdes 
med. Eleverne giver deres bud hver for sig for derefter at udveksle dem i mindre grupper eller 
i plenum. Det interessante er ikke, om der gættes rigtigt, men derimod hvilke overvejelser 
eleverne lægger til grund for deres bud. 
Vil man bruge lidt mere tid på øvelsen, kan man i mindre grupper lade eleverne komme med 
argumenter for hvert af værkernes relation til de 5 begreber, som efterfølgende udveksles i 
plenum. På den måde kommer eleverne på en umiddelbar og sanselig måde ind i projektets 
idé om at filosofere.

Derefter deles klassen op i fem grupper, som hver især fordyber sig i ét af begreberne. Op-
timalt dannes grupperne i forlængelse af gættelegen ved, at eleverne vælger sig ind på et af 
begreberne/billederne. Det er vigtigt, at grupperne fungerer socialt, idet eleverne skal arbejde 
koncentreret med det valgte begreb i længere tid, og de skal turde og kunne bruge hinanden 
til såvel den sanselige og kreative tilgang som den filosofiske og analytiske del af elvarbej-
det på hjemmesiden. Når grupperne er dannet, uddeles tatoveringsarkene til grupperne, så 
eleverne kan bruge dem som identitetsmarkør under arbejdet, hvis de har lyst. (NB: Da tato-
veringerne alene er lavet som tekst, er det vigtigt, at eleverne er omhyggelige med at fugte 
papiret og presse det hårdt mod huden, så alle bogstaver kommer ordentligt med. Præciser 
derfor dette i forbindelse med uddelingen.)
Herefter guides eleverne ind på projektets hjemmeside, hvor der er to opgavetyper: En kunst-
nerisk (A) og en mere tekstbaseret (B).
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A: For at fastholde en vis åbenhed og filosoferende tilgang til begreberne er tanken, at ele-
verne først arbejder med det tilhørende kunstværks måde at udtrykke begrebet på. Hertil er 
formuleret en række opgaver på hjemmesiden, som eleverne arbejder med. Som afslutning på 
denne første runde præsenterer hver gruppe kort det kunstværk, de har arbejdet med samt 
hovedpointerne i relation til begrebet. (Til orientering for læreren er der i baggrundsmaterialet 
en gennemgang af de 5 kunstværker og deres relation til Kierkegaards begreber (jf. s. 25 ff.)).

B: Efter denne opsamling sendes grupperne tilbage til computeren, hvor de via forskellige 
tekster og igennem opgaveforløbet skal tilegne sig nogle aspekter ved Kierkegaards egen for-
ståelse af de fem begreber (jf. baggrundsmaterialet s. 39 ff.). Også dette samles der efterfølgen-
de op på i fællesskab.

Ud over, hvad der måtte være af filosoferende samtaler mellem eleverne under gruppearbej-
det, er det ikke mindst under de fælles opsamlinger, at den filosoferende tilgang skal kommer 
til udtryk (jf. afsnittet om filosofi med børn og unge s. 14). 
Man kan som lærer vælge at indlægge 1-3 dramaøvelser (jf. bilag 4) mellem billed- og be-
grebsarbejdet eller undervejs i begrebsarbejdet. Øvelserne tematiserer med udgangspunkt i 
kroppen Kierkegaards begreber på en sjov og erfaringsnær måde, der kan skabe afveksling i 
forløbet. Det er muligt at filosofere direkte over de fem begreber på baggrund af dramaøvel-
serne ved fx at spørge eleverne om, hvad der skal til for at vinde, hvordan spillene opleves etc.    

Fase 3: 
Kirkebesøg 
(2 lektioner)
Når eleverne er blevet fortrolige med Kierkegaards forståelse af begreberne og har forholdt 
sig filosoferende til dem, er tanken, at klassen skal aflægge besøg i en lokal kirke for at tale 
med en præst om, hvordan de 5 begreber udlægges og forstås i en nutidig kristen sammen-
hæng – herunder hvordan de kommer til udtryk i de kirkelige ritualer og symboler (jf. bilag 3) 
for en mere detaljeret beskrivelse af besøget i kirken).

Fase 4: 
Museumsbesøg 
(1 – 2 lektioner)
Rækker tiden, vil der undervejs i forløbet – alt efter hvornår på året man har valgt at arbejde 
med projektet – være mulighed for at besøge et museum i relativ nærhed af skolen for at se de 
originale kunstværker (jf. bilag 1). Kontakt den lokale skoletjeneste for at høre nærmere om 
mulighederne for at få en omvisning i forbindelse med et museumsbesøg.

Fase 5: 
Afsluttende opgave 
(3 – 4 lektioner)
Som afslutning på forløbet fremstiller hver af grupperne et kreativt udtryk, som rummer de-
res egen forståelse af det begreb, de har arbejdet med. Det færdige produkt lægges herefter 
ud på det virtuelle museum i elektronisk form og præsenteres for klassen. Den afsluttende 
opgave er beskrevet som elevopgave på hjemmesiden. 
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Baggrundsmateriale
til læreren
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Filosofi med børn og unge 
– en kort introduktion til ”metoden”

Verdens bedste spørgsmål 
En gammel jødisk historie fortæller om et vidunderbarn, som tidligt interesserede sig for at 
blive rabbiner. Under hele sin opvækst studerede drengen de gamle skrifter, og alle i landsby-
en hjalp ham, fordi man tænkte, at han med tiden ville kunne kaste glans over byen. En dag, 
da drengen var kommet i puberteten, lød der et pludseligt brag inde fra hans studerekammer, 
og kort tid efter kom han løbende ud af døren, mens han råbte, at han ikke ville læse et ord 
mere, før nogen havde fortalt ham, hvad meningen med livet var. Drengens adfærd skabte 
stor forvirring i den lille landsby, fordi ingen af de bud, folk kom med, tilfredsstillede dren-
gen. Til sidst blev det foreslået, at den unge mand skulle tage til nabobyen, hvor der boede 
en gammel og klog rabbiner. Som sagt så gjort. Den unge mand fik foretræde og fortalte om 
sit problem, og den gamle rabbiner lyttede roligt. ”Det eneste, jeg beder om, er at få at vide, 
hvad meningen med livet er,” afsluttede den unge mand. Så rejste den gamle sig, lænede sig 
ind over bordet og gav den unge mand en ordentlig lussing. ”Avvv”, skreg den unge mand. 
”Hvorfor slår du mig?” ”Din tåbe!” ”Du kommer med verdens bedste spørgsmål, og så er du 
villig til at bytte det bort for et enkelt svar. Ved du ikke, at det er spørgsmålene, der forener os 
mennesker og svarene, som skiller os?”

Etablering af spørgsmålsfællesskaber
Ovenstående fortælling indfanger på eksemplarisk vis en af hovedpointerne i tilgangen ’filo-
sofi med børn og unge’ – nemlig pointen om at holde samtalen om tilværelsens grundlæggen-
de problemstillinger åben og flydende, fordi der ikke gives entydige svar på dem. Lidt pro-
grammatisk kan man sige, at det i højere grad handler om at lære eleverne at stille væsentlige 
spørgsmål og etablere spørgsmålsfællesskaber om væsentlige udfordringer i tilværelsen end 
at finde de rigtige svar, fordi de ganske enkelt ikke findes. 

Når de interessante spørgsmål er formuleret, går den filosofiske øvelse derefter ud på at un-
dersøge deres implikationer og udveksle erfaringer om håndteringen af dem for på den vis 
at blive klogere på sagen og udvide sin forståelseshorisont uden derved at nå et endegyldigt 
mål. Som samtaleleder er det lærerens vigtigste rolle hele tiden at stille spørgsmål som udfor-
drer elevernes videre refleksion. Samtidig skal de spørgsmål, læreren spiller ind med, være 
åbne, så diskussionen ikke lukker sig men snarere lægger op til at tænke højt i fællesskab. I 
lighed med Sokrates’ samtaleideal er det altså lærerens opgave at agere fødselshjælper for 
disse åbne og fordybende samtaler, hvor alle skal kunne byde ind, men hvor man samtidig 
ikke skal kunne sige hvad som helst, fordi der skal være en vis stringent i argumentationen. 
Hensigten med den filosofiske samtale er med andre ord en fælles afsøgning og undersøgelse 
af en problemstilling snarere end at få ret i en diskussion. For eleverne bliver øvelsen først og 
fremmest at lytte aktivt og interesseret til de andre elevers indspil samt at skærpe egne evner 
til at udtrykke sig og følge en argumentationskæde for at undersøge, om ens ræsonnementer 
holder.

Det er sådanne øvelser, vi gennem opgaveformuleringerne på den elevrettede hjemmeside 
forsøger at lægge op til, og som vi foreslår, at læreren benytter sig af i de opsamlende samtaler. 
En særlig vinkel på elevernes filosoferen i projektet er ’filosofi med ting’, forstået som ele-
vernes kobling af de fem begreber med genstande, der kan sige noget om begreberne. Der er 
naturligvis ikke en givet forbindelse mellem ting og begreber, men i klassisk erkendelsesteori 
spiller genstande en central rolle for menneskers etablering af viden om og forståelse af ver-
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den. Genstande indgår i vores primære omgang med verden, og på kulturhistoriske museer 
’tænker man med ting’, idet tingene fortæller såvel de store som de små historier om menne-
sker, eksistens, religion og samfund. At der ikke er en direkte sammenhæng mellem genstand 
og begreb kan i nærværende projekt bidrage til at holde den filosoferende tilgang åben, så der 
bliver rum for elevernes selvstændige argumentation.

Praktisk tilgang
I den praktiske tilrettelæggelse af forløb med filosofi for børn og unge tages der almindeligvis 
udgangspunkt i deltagernes undren over dette eller hint. I det aktuelle projekt ligger disse un-
drepunkter fast, fordi forløbet har til hensigt, at give eleverne en begyndende indsigt i Søren 
Kierkegaard og dele af hans tænkning. Her har vi udvalgt fem begreber, som i Kierkegaards 
tænkning hævdes at have relevans for ethvert menneskes liv. Hvad, der skal filosoferes over, 
er således fænomenerne: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.
I elevopgaverne indgår der en bred vifte af opgaver fra selvstændig refleksion og diskussi-
on over praktiske øvelser som fx dramatisering til fremstilling af små film eller lydbilleder 
i simple computerprogrammer. At skulle omsætte sine tanker til et praktisk-kreativt udtryk 
skærper typisk tænkningen og giver i sig selv en anden erkendelse, end refleksionen i sig selv 
kan bibringe. 

Tre simple faktorer har erfaringsmæssigt vist sig nyttige i forberedelsen af den filosofiske sam-
tale. Til en første afdækning af eleverne erfaringshorisont er tankekortet effektfuld (downloa-
des fra hjemmesiden). Her kan eleverne frit spille deres associationer over det aktuelle begreb 
ind, og efterfølgende kan der spørges ind til deres udsagn. Derudover kan den sproglige be-
vidstgørelse være nyttig. Her er såvel synonym-ordbogen som Ordbog over det Danske Sprog 
gode håndbøger. Udvælger man som lærer 3-5 synonymer til hvert af de behandlede begreber 
og afsøger synonymernes præcise betydning, har man undervejs i samtalerne et arsenal af 
betydninger, som kan spilles ind til fordybende refleksion og distinktion mellem begreberne. 
Det vil indledningsvist være oplagt at lade eleverne skelne mellem skyld og synd, frihed og 
nødvendighed, frygt og angst, tro og overtro samt kærlighed og venskab. I forlængelse heraf 
kan man lade dem koble følelser på begreberne: Hvilke følelser forbinder de med skyld, fri-
hed, angst, tro og kærlighed? Og hvad forbinder de hermed?
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Den tilhørende hjemmeside med elevopgaver: 
www.paakant.dk

Hjemmesiden www.paakant.dk er en hjemmeside for eleverne. Her bliver de ført gennem 
hele undervisningsforløbet med undtagelse af fase 1 og de opsamlinger, som læreren foreta-
ger på klassen undervejs i forløbet (jf. forløbsbeskrivelsen). 

Når eleverne er blevet inddelt i grupper og har fået hvert sit eksistentiale, skal de gå ind på 
hjemmesiden, hvor de skal klikke sig ind på det eksistentiale, de har valgt. Herefter vil de via 
klare opgaveformuleringer blive guidet gennem undervisningsforløbet, der dels rummer en 
række opgaver til de 5 kunstværker, dels en række opgaver, der har til hensigt at bevidstgøre 
eleverne om Kierkegaards forståelse af de 5 tilhørende begreber. Til brug for begrebsforståel-
sen indgår en række bibelske og skønlitterære tekster samt diverse links til internettet, hvor 
eleverne skal søge oplysninger undervejs i arbejdet. 

Hver gruppe skal have adgang til en computer. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det muligt 
at printe opgaverne ud til grupperne. Det anbefales dog, at man arbejder online. I forløbet 
skal eleverne lave forskellige skriftlige opgaver. Disse opgaver kan gemmes i en mappe på 
computeren eller printes og gemmes i en fysisk mappe. 

På hjemmesiden er der også et virtuelt museum. Det virtuelle museum rummer både et værk-
sted og et udstillingsrum, som skal bruges til den afsluttende opgave. Her kan eleverne få 
hjælp til at lave deres afsluttende produkt, som efterfølgende udstilles i det virtuelle museum. 
Eleverne kan gå på opdagelse i det virtuelle museum og se produkter fra andre klasser, som 
har deltaget i På kant med Kierkegaard.

Eleverne har både mulighed for at gå på hjemmesiden på skolen og hjemme. 
På nogle af udstillingsstederne rundt omkring i landet vil Det virtuelle Museum indgå i for-
midlingen af kunstværkerne. Eleverne vil her blive sat til at fotografere ting og billeder på 
museet og uploade disse til Det Virtuelle Museum. Nærmere information herom følger inden 
omvisning og museumsbesøg.   

På hjemmesiden findes der oplysninger om museumsturnéen (se også bilag 1) samt infor-
mationer og små film om Søren Kierkegaard og eksistentialismen. I elevopgaverne indgår 
desuden videointerviews, hvor de fem kunstnere fortæller om deres arbejdsproces og forhold 
til Kierkegaard. 

Lærervejledningen, prøveoplæg og tankekort kan downloades fra siden ved hjælp af et læ-
rer-login, som man får tildelt, når man er tillmeldt projektet.
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Introduktion til Kierkegaards liv og tænkning

Søren Kierkegaard blev født d. 5. maj 1813, samme år som den danske stat gik bankerot på 
grund af Napoleonskrigene. Det var et sammenfald, som skulle komme til at præge Kierke-
gaard gennem hele hans liv, fordi han voksede op med en far, som mente, at Gud havde til 
hensigt at straffe ham for en tidligere ugerning (jf. tegneserien s. 4-6 og tidstavlen bilag 2). 
Søren opfattede det sådan, at han ligesom staten var en fiasko.

Kierkegaard voksende op i et strengt religiøst hjem. Hans far var allerede som 12-årig i 1768 
rejst fra Sædding i Jylland til København, hvor han i voksenlivet havde en heldig økonomisk 
hånd – først som hosekræmmer, siden som forretningsmand. På blot 17 år formåede han at 
tjene så mange penge, at han som 40-årig kunne trække sig tilbage og leve af sin formue. Som 
en af de få i landet, havde han sat sin formue i kongelige obligationer, som var de eneste vær-
dipapirer, der ikke blev devalueret i forbindelse med statsbankerotten, og Søren var herved 
også sikret mod at skulle arbejde gennem hele sit liv.

Faderen var selv vokset op i et pietistisk hjem og blev i København en del af den herrnhutiske 
menighed. Herrnhutismen er en særlig inderlig form for kristendom, der lægger vægt på et 
intenst personligt fromhedsliv og en streng moralsk livsførelse. Derfor mødte Søren under sin 
opvækst en forestilling om Gud som en streng og retfærdig dommer, der overvågede alt, hvad 
et menneske gjorde og dømte derefter. 

Som 27-årig tog Kierkegaard teologisk embedseksamen og samme år forlovede han sig med 
den 9 år yngre Regine Olsen, der siden skulle komme til at spille en stor rolle i hans forfat-
terskab, fordi han ikke magtede at realisere ægteskabet med hende (jf. tegneserien s. 8-10 og 
tidstavlen bilag 2). 

Hele denne affære har Kierkegaard i fiktionens form efterfølgende endevendt i skrifterne 
”Gjentagelsen” fra 1843 og i ”Skyldig?”-”ikke-skyldig?” fra ”Stadier paa Livets Vei” fra 1845, 
hvor han behandler skyldsbegrebet. Her udfoldes i to varianter fortællingen om et ungt forel-
sket par, hvor den mandlige del ikke magter at realisere ægteskabet med sin forlovede og på 
kringlet vis forsøger at sno sig ud af det igen (jf. genfortællingen til eleverne under begrebet 
skyld).

Fra sin egentlige debut med ”Enten-Eller” i 1843 skaber Kierkegaard på kun 12 år en helt ny 
filosofi, der omfatter mere end 10.000 sider. Store tyske filosoffer som Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) og Martin Heidegger (1889-1976) lod sig inspirere af Kierkegaard, og siden fulgte 
de franske filosoffer Jean Paul Sartre (1905-80) og Albert Camus (1913-60), der – som led i 
den stigende individualisering og subjektivisme samt som reaktionen på Første Verdenskrigs 
rædsler – udviklede eksistensfilosofien i en ikke religiøs variant. (jf. nedenstående afsnit om 
eksistentialisme). 

Forfatterskabet
Kierkegaards filosofiske forfatterskab omfatter 25 værker, hvoraf hovedparten er skrevet 
under pseudonym. Dette har gjort det vanskeligt at afgøre, hvad Kierkegaard egentlig selv 
mente. Blandt andet af den grund har Kierkegaard-forskeren Joakim Garff udtalt, at man må 
affinde sig med, at der ikke er én men mange ”Kierkegaarde”. Pseudonymerne anvendte Ki-
erkegaard blandt andet som figurer til udviklingen af sin stadielære (jf. nedenstående).
Til det brogede billede hører også, at Kierkegaard boltrede sig i mange forskellige genrer. Han 



19

skrev både deciderede afhandlinger, kristelige og opbyggelige taler samt ren fiktion. Denne 
variation gør det ikke lettere at sætte hans tanker i bås.   

Ud over indtryk fra sin opdragelse, skolegang og studier hentede Kierkegaard inspiration til 
sine skriverier fra faderes lange samtaler og diskussioner med hjemmets mange gæster. Siden 
lod Kierkegaard sig inspirere af sine egne samtaler med helt almindelige mennesker på gaden 
i København. Hans liv udspillede sig i hovedsagen inden for voldene, og sjældent bevægede 
han sig udenfor. Når han gjorde det, var det de fleste gange til skovene i Nordsjælland, fire 
gange til Berlin og et par gange til Jylland – heraf den mest berømte til faderens fødeby Sæd-
ding.

Stadielæren
Gennem sit forfatterskab beskriver Kierkegaard under en række pseudonymer forskellige 
mennesketyper og udfolder i fiktionens form deres bevæggrunde til at leve, som de gør. I sine 
pseudonymers iklædning forsøger Kierkegaard at give læseren sympati for de enkelte figurer, 
men ved læsningen af hans samlede forfatterskab hersker der ikke tvivl om, at han fandt kva-
litative forskelle på de forskellige måder at leve på og selv anså et liv i tro som det sande liv. 
Alligevel skal stadierne ikke nødvendigvis betragtes som en opadstigen, men nærmere som 
forskellige måder at agere og forholde sig i forskellige situationer – man kan sagtens være 
æstetiker i en sammenhæng og etiker i en anden.

I forlængelse heraf er Kierkegaards forfatterskab samtidig en udfoldelse af, at det sande liv 
ikke er noget man selv kan beslutte sig for at leve eller vælge én gang for alle. Det sande liv er 
en løbende udfordring og anfægtelse, som stort set stiller mennesket frit i valget af mulighe-
der, men hvor det eneste rigtige valg alene skænkes en af Gud. Således står man uophørligt 
gennem livet overfor at vælge sin reaktion på livets tildragelser, og det, man vælger at gøre – 
bevidst eller ubevidst, placerer en på et af de beskrevne stadier. I sin fulde udfoldelse omfatter 
stadielæren hele otte mennesketyper: Spidsborgeren, den enfoldige, æstetikeren, ironikeren, 
etikeren, humoristen og to varianter af den religiøse, men for overskuelighedens skyld har vi 
i nærværende sammenhæng reduceret variationen til det halve. 

For at begribe stadielæren er det væsentligt, at have for øje, at Kierkegaard forstår menne-
sket som et sammensat væsen, en syntese. For det første er mennesket sammensat af tid og 
evighed. Mennesket lever i tiden, men det har en fornemmelse for evigheden i modsætning 
til andre væsner. Mennesket tænker i fortid, nutid og fremtid, og netop fordi mennesket både 
lever i nutiden men tænker på fremtiden, får angsten råderum i menneskets liv. Angsten lever 
i fremtiden forstået på den måde, at fremtiden står åben for os. Mennesket ved ikke, hvad 
fremtiden byder, og netop denne begrænsede viden giver mulighed for spekulationer og be-
kymringer.

En anden menneskelig syntese, som Kierkegaard behandler, er endnu mere fundamental for 
det at være menneske. Det drejer sig om syntesen: Legeme og sjæl. Mennesket er både en 
fysisk krop og et tænkende væsen. Det, der binder de to ting sammen, er ånden. Ånden er i 
denne sammenhæng selvbevidsthed, men heri ligger, at man må forlige sig med det, man er 
skabt som – det vil sige af Gud. Derfor indeholder ånden også en dobbelthed: 
”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et 
Forhold, der forholder sig til sig selv, eller det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig 
selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv.” (”Sygdommen til 
Døden”).
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Det, der binder et menneske sammen, er altså det, at mennesket kan træde et skridt tilbage og 
beskue sig selv. Mennesket er bevidst om sig selv i anden potens. Ikke nok med vi er bevidste 
om fx vores lyst til en vaffelis, men vi er også bevidste om, at der gemmer sig et jeg bag lysten, 
et jeg, som forholder sig til lysten og måske endda kan gennemskue forholdet mellem jeget 
og isen – lystens væsen. Derved har mennesket i kraft af ånden mulighed for at vælge jeget. 
Denne indsigt giver en bevidsthed om at kunne vælge, altså en bevidsthed, der er større end 
det konkrete valg. Kierkegaard kalder det for at forholde sig til frihedens mulighed. Menne-
sket har en evne til bevidst at gøre det mulige til virkelighed gennem valget. Angsten lever i 
sprækkerne mellem det mulige og det virkelige, i frihedens mulighed.

De enkelte stadier:
Spidsborgeren: Mennesket adskiller sig ifølge Kierkegaard fra dyrene ved at være et væsen, 
der forholder sig selv til sig selv og til det evige. Dette formår spidsborgeren dog ikke, hvorfor 
han lever i ligegyldig konformitet og efter vanen. Spidsborgeren følger strømmen. Han gør, 
hvad han bør gøre og lever efter den gældende norm og uden at tage stilling til sit liv eller 
stille spørgsmål hertil. Spidsborgeren lever umiddelbart og ureflekteret. Han har heller ikke 
nogen fornemmelse for det evige. Det evige er for spidsborgeren kun uendelig lang tid.

Æstetikeren: Æstetikeren vurderer livets forskellige forhold ud fra mulighederne for at frem-
kalde lystfølelse eller nydelse. Kierkegaard tænker ikke først og fremmest på sanselig nydelse, 
men også på det åndelige; musik, kunst osv. Æstetikeren vil gerne identificere sig med det 
evige, men formår det ikke, fordi han er bundet af det timelige og endelige. Derfor havner han 
i fortvivlelse, hvilket han forsøger at dulme med at øge intensiteten i sin nydende eksperimen-
teren med verden. Men på trods af, at han mener at finde det, han søger i nydelsen, gribes han 
stadig af mere angst, og nydelsen fortrænges således af fortvivlelsen.

Etikeren: Etikeren er i forhold til den æstetiske flagrende og ustadige livsholdning præget af 
alvor. Etikeren er opmærksom på det evige; han tager ansvaret for sine beslutninger og for-
søger på bedste vis at tage ansvaret for sin skyld. Alligevel rumsterer det i ham, at han ikke 
kan leve op til de høje moralske krav, han stiller til sig selv. Han føler sig skyldig og fortvivlet.

Den religiøse: På det religiøse stadium har et menneske besindet sig på, at det har et forhold 
til det evige. Den religiøse behøver ikke nødvendigvis at handle forskelligt fra etikeren, men 
den religiøses begrundelse for at handle, som han gør, er afgørende. Den etiske handling er 
forankret fornuftsmæssigt, hvorimod den religiøse synes at være fornuftsstridig. Den beror 
på tro, troen på det evige. 
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Eksistentialisme

Eksistentialisme er en fælles betegnelse for forskellige retninger indenfor filosofien, som alle 
tager afsæt i en skarp skelnen mellem eksistens og essens – altså det forhold at noget er over-
for, hvad det er. Som navngiven retning opstod eksistentialismen først i mellemkrigsårene, 
mens den først for alvor tog fart i efterkrigstiden, hvor den franske filosof Jean-Paul Sartre 
skrev bogen ”Eksistentialisme er humanisme” (1946). Indholdet i tænkningen trækker tråde 
langt tilbage i filosofihistorien, men man plejer at sige, at det er den danske filosof Søren Kier-
kegaard, der er fader til eksistentialismen.

Fælles for eksistentialisterne er, at de forsøger at give et bud på, hvad der helt elementært ka-
rakteriserer et menneskeliv. For Sartre var individets frihed det afgørende omdrejningspunkt. 
Mennesket lever ifølge Sartre sit liv på grundlag af en uendelig række af på hinanden følgende 
valg, fordi det hele tiden udfordres til at gøre noget. Mennesket skal handle for at leve, men 
forud for enhver handling har mennesket i modsætning til dyrene, der primært handler pr. in-
stinkt, en lang række af handlingsalternativer, som det kan forholde sig til og vælge imellem. 
Hvert enkelt valg kan have en lang rækker implikationer og uoverskuelige konsekvenser, og 
ofte træffes de på et splitsekund og ubevidst, men ifølge Sartre er valget i princippet frit. Men-
nesket har altid mulighed for at forholde sig til de forskellige handlingsalternativer og træffe 
sit valg i overensstemmelse med sine ønsker og hensigter. På den måde skaber individet så 
også sin egen identitet gennem sine valg, og med disse valg følger naturligt et ansvar for kon-
sekvenserne. Man må stå inde for de valg, man træffer, når de er truffet bevidst og uden tvang, 
hvilket dog for mange kan være angstprovokerende. Angsten er dog ikke nødvendigvis et 
negativt fænomen inden for eksistentialismen, fordi den ud over at være lammende også kan 
være handlingsmotiverende og dermed fremme livets fordring – nemlig at det skal leves. 

I grove træk kan eksistentialismen deles i to hovedretninger – en ateistisk og en religiøs. Sartre 
repræsenterer den første, hvis hovedpointe er, at livet i sig selv ingen mening har, ud over 
den man giver det ved at virkeliggøre sit eget konkrete liv i handling, mens Kierkegaard 
repræsenterer den anden. Hos ham kan menneske enten leve uegentligt i usandheden eller 
egentligt i sandheden. Det vil sige i overensstemmelse med sin bestemmelse som menneske. 
Derfor kan Kierkegaard ikke nøjes med et enkelt omdrejningspunkt for sin livsforståelse, men 
må udover friheden også operere med, mulighederne, angsten, valget og ansvaret samt troen 
og kærligheden.  

Hos Kierkegaard handler livet om at træde i eksistens og tage sit liv på sig, hvilket vil sige at 
realisere det absolutte (Guds bud) i det relative (det levede liv). Derved opstår der en diver-
gens mellem Sartres og Kierkegaards forståelse af friheden. For godt nok har mennesket sin 
frihed til at vælge mellem dette og hint i den relative sfære, men valg truffet i det regi er ifølge 
Kierkegaard ikke afgørende. Det er kun valget af egen eksistens og det at realisere Guds bud i 
praksis, hvilket ifølge Kierkegaard ikke er et valg, mennesket selv træffer. Det er et valg, som 
alene skænkes den enkelte af Gud. Skal mennesket således i dybeste forstand vælge frit, har 
det kun en mulighed – nemlig at overgive sig til troen på Gud, eller som Kierkegaard udtryk-
ker det, at kaste sig ud på de 70.000 favne og håbe livet kan bære igennem. Først i overgivelsen 
til troen kan mennesket udføre kærlighedens gerninger, da kærligheden som Gudsgivet ikke 
på forhånd kan kalkuleres og planlægges med fornuften. Den kan som livet kun leves og ud-
leves i øjeblikket.
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Eksistentialisme handler i bund og grund om det almene – de ting ethvert menneske på et 
tidspunkt vil mærke på egen krop; Kærlighed, angst eller skyld. Samtidig med at det almene 
spiller en stor rolle, er det helt centralt for Kierkegaard, at mennesket bliver ”Hin enkelte” – 
bliver sig selv; eller rettere vælger sig selv. I denne proces står friheden og troen helt centralt 
hos Kierkegaard. Hermed er de fem begreber som materialet her er bygget op om alle præsen-
teret: Kærlighed, angst, skyld, tro og frihed.

Det er ikke kun filosofien, der forholder sig til, hvad det vil sige at være menneske. Det gør 
kunsten også. I projektet indgår der fem nyproducerede kunstværker, der hver fortolker et 
af de fem Kierkegaard-begreber. I det følgende præsenteres billederne og deres relation til 
Kierkegaard. 
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Gennemgang af de 
5 Kunstværker 
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Christian Lemmerz: Skyld 
(Judas Christ)

Kunstneren Christian Lemmerz er i sine værker generelt optaget af begreber og tema-
tikker som død, skyld, smerte, offer og ofring. Ofte kredser han om bibelske og religiøse 
temaer. I sin fortolkning af Kierkegaards begreb skyld tager Lemmerz udgangspunkt i 
Kristus og Judas. Man kan både være skyld i det gode og det onde: Jesus var skyld i det 
gode, mens Judas var skyld i det onde.  

Billedets motiv 
Christian Lemmerz´ fortolkning af Kierkegaards begreb om skyld er en stor skitseagtig teg-
ning i rødt og sort kridt. Billedets titel er Judas Christ og det forestiller to hængte figurer, den 
ene med tornekrone og et uhyggeligt maskeagtigt ansigt, hvor øjenhuler og mundåbning lyser 
hvidt gennem den røde farve. Den anden uden ansigt – hvor det hvide flossede papir ligner 
et udkradset, tomt ansigt. Kroppene er fyldt med snitsår, og på hænderne ses mærker efter 
nagler. Til venstre i billedet ses endnu en hængt figur i miniature og kommenterer som en teg-
net note motivet sammen med de spredte tyske ord, der markerer sår, nagler og tornekrone. 
Hår og blod siver fra den øverste figur ned over billedet. Blodets strømmer fra tornekronen og 
toner ud i baggrunden. Men Jesus blev da ikke hængt? 

Billedets farve
Billedet virker kraftfuldt på grund af det makabre motiv og farven samt det udkradsede, tilin-
tetgjorte ansigt, der stiller spørgsmålstegn ved grænserne for det menneskelige: Er der noget 
tilbage, der hvor papiret hænger i laser og ansigtet mangler? Farven lader os ikke i fred, men 
sætter sig under huden og giver de døde kroppe/døden og tankerne liv. Både den blodige far-
ve og den destruktive kraft, der ligger i det opkradsede papir, spiller sammen med begrebet 
skyld og lukker op for overvejelser over, hvordan skylden måske kan opleves og erfares: I 
værste fald som ødelæggelse og tilintetgørelse?

Forrådelse og skyld
Tegningens motiv med Kristus og Judas referer til den bibelske fortælling om Jesu forrådelse og kors-
fæstelse samt konsekvenserne af Judas´ skyldfølelse. Ifølge Det Nye Testamente afslører Jesus under sit 
sidste måltid, at der er én iblandt disciplene, der vil forråde ham. 

Forrådelsen finder efterfølgende sted i Getsemane Have. Judas angiver Jesus med et kys, hvorefter han 
gribes af de romerske soldater og derpå dømmes til døden. Sidenhen angrer Judas: ”Jeg har syndet og 
forrådt uskyldigt blod.”(Matthæusevangeliet 27,4-5) og hænger sig uden for Jerusalem på en mark, der 
kaldtes ’blodmarken’ (blodager). 

Men er Judas djævelens eller Guds redskab? I nogle af Det Nye testamentes beretninger, fremstilles Judas’ 
ugerning som forudbestemt (af Gud), mens den i andre fremstilles som et resultat af djævelens værk. 
Hvem er den skyldige og kan Judas overhovedet stilles til ansvar for sine ugerninger?
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I billedets titel har Lemmerz flettet navnene Jesus og Judas sammen, så der enten er tale om to personer, 
frelseren og forræderen: Jesus og Judas - eller man kan læse navet som ét, nemlig Judas, den salvede, hvil–
ket peger på Judas som den egentlige frelser, idet han med sin forrådelse sætter gang i de begivenheder, 
der fører til Jesu død og opstandelse.

TiTlen Judas ChrisT
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Titlen Judas Christ og tegningens symboler (den hængte og det tornekronede hoved samt 
sår og nagler) bidrager til en del forvirring om relationen mellem Judas og Kristus, offer, 
syndebuk, skyld og gernings betydning. Er det Kristus eller Judas vi står overfor? I billedet 
peger de to hængte kroppe i tovene på Judasfiguren, mens det lange hår, nagler, blod og tor-
nekrone er så stærk en del af Kristus-ikonografien, at man ikke kan se bort fra den. Billedets 
grund udgøres af en blodgrund, som figurerne (Judas Christ) hænger på. Billedets røde farve 
og baggrundstone peger ikke kun på Jesu lidelser, men også på skylden og ”blodmarken” 
(Apostlenes Gerninger 1,16-20), som Judas hængte sig på. Tovene med de døde kroppe løber 
parallelt – og sammen, som også Jesu og Judas liv ifølge Det Nye Testamente flettede sig ind 
i hinanden.  

Om motivet siger kunstneren selv, at Kristus er skildret i Judas’ rolle, mens værket spørger 
til, hvem der har taget den tungeste byrde på sine skuldre, og hvad der sker med en figur og 
vores opfattelse af den, hvis den i stedet for at hænge på et kors, hænger for enden af et reb. 
Det er ifølge Lemmerz præcis det, kunsten kan, at skabe forskubbelser i vores konventionelle 
virkelighedsopfattelse. (”Christian Lemmerz, Genfærd”)

Christian Lemmerz har arbejdet med billedets motiv i forskellige medier, og han har gennem 
sin kunstneriske karriere været optaget af skyld, som også tematiseres i dette billede. Judas-
historien er ureksemplet på det skyldige menneske: Man skylder altid noget, og mennesker 
risikerer at svigte hinanden. 
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Erik A. Frandsen – Frihed 
(Uden titel)

Erik A. Frandsens fortolkning af Kierkegaards begreb om frihed berører spørgsmålet 
om, hvor frit et menneske egentlig er: Kan man vælge frit i livet? Eller er der noget 
der styrer ens valg og handlinger? Kan man være styret af hverdagens trummerum? 
Og kan andre mennesker styre ens liv? Medfører frihed i livet et ansvar for ens valg?   

Kultegningen
Maleren Erik A. Frandsen har i et værk bestående af to billeder fortolket Kierkegaards begreb 
frihed. Det store billede er en kultegning på lærred, der viser fem menneskeskikkelser, som 
hænger ned fra oven i snore. Figurerne er løst skitserede med sort kul, og de har alle noget 
over hovedet, der skjuler deres ansigter og identiteter. Fra deres fødder siver lange skygger 
eller sorte spor ned over lærredet og får figurerne til at ligne timeglas, hvorfra livet rinder ud. 
De enkle linjer deler lærredet op og minder om en skitse til en enkel arkitektur. Om situa-
tionen foregår udendørs eller indendørs, kan man ikke aflæse. Menneskekroppene hænger 
anonyme og bagbundne ned – og der er noget helt absurd over sceneriet. Hvornår hænger 
fem mennesker på rad og række? Hvilken handling ligger bag? Har de hængt sig? Eller er de 
blevet hængt? Og hvor er friheden?   

Fotoforlæg til motivet 
Billedet er inspireret af et pressefoto bragt i Politiken i april 2012. Fotografiet forestiller fem 
henrettede personer, der som slappe trofæer hænger ned fra en motorvejsbro i Mexico. Ger-
ningsmændene har benytter sig af friheden til at tage andres liv. Med denne oplysning frem-
træder de hængte i Frandsens billede pludselig som marionetter, styret af gerningsmænd, der 
befinder sig uden for billedet. Friheden får hermed en anden smag i munden og handler ikke 
kun om de valg, man selv kan træffe, men også om, at man er hinandens frihed og ufrihed, 
at mennesker udøver magt imod hinanden og er skyldige i forhold til andres liv og skæbne. 

Kul er en bjergart, der består af planterester, der hærdes gennem temperatur og tryk over geologisk tid. 
Trækul er et sort, porøst materiale, der består af opvarmet træ. I billedet tegnes motivet af livets og tilvæ-
relsens ophør altså med et organisk materiale, der ligeledes er ophørt.  

kul
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Herved åbner billedet for refleksioner over frihedens bagside: Er frihed godt eller skidt? Kan 
mennesker have for meget frihed? 
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Hverdagens trummerum 
I det andet af værkets billeder, sten-
mosaikken, går det anderledes hver-
dagsligt og stilfærdigt for sig. Billedet 
forestiller 4 mænd i sorte bukser, hvide 
skjorter og seler, der rengør hvide pla-
sticstole på gaden. I baggrunden holder 
to lastbiler. Den ene mand er på vej ud 
af billedets højre side og vidner om et 
tilfældigt øjeblik. Billedets motiv er la-
vet på baggrund af et snapshotfoto fra 
Little Italy i New York. 

Som betragter kan man godt se, hvad billedet forestiller og hvilket virkelighedsudsnit, der er 
tale om, men man får ikke forklaret, hvad der foregår? Hvorfor vasker disse mænd stole? Den 
manglende forståelse af situationen og den måde, motivet kommer til at virke både stiliseret 
og kunstig i mosaikken, skaber en slags ’uvirkelig virkelighedsgengivelse’, hvor de menne-
skelige bevægelser virker mekaniske og stive. Stiliseringen af virkeligheden tematiserer den 
konforme virkelighed og hverdag, der gentager sig dag efter dag. Men er konformitet noget, 
der giver frihed eller indskrænker friheden? Lever man ansvarsfuldt i en konform hverdag, 
eller fralægger man sig omvendt ansvaret ved at leve i en trummerum?   

Billedet sætter friheden på spidsen 
Som samlet værk udgør de to billeder hinandens modsætninger: Liv og død, hverdag og ingen 
dag, det virkelige og det uvirkelige, ansvar og skyld. Det spørger til, hvad vi som mennesker 
er bundet af, hvilke valg vi har. Hvilke valg vi træffer: Hvis vi har frihed til dit og dat (handle, 
tænke, tro), er vi så styret af noget? Ja, svarer værket: I det store billede hænger mennesker 
ned som marionetter, hvis liv er styret af gerningsmænd, der har taget deres liv. I mosaikken 
er mennesket derimod styret af konformitet.  

Frandsens værk sætter lidt provokerende friheden på spidsen: Findes friheden i livet eller dø-
den? Er døden den ultimative frihed? Eller er det hverdagen, der åbner for følelsen af frihed, 
fordi man først oplever friheden, når man har fundet sig til ro i hverdagen? Er frihed overho-
vedet godt eller skidt? 

Værket vender også tankerne på hovedet og spørger drilsk, om der er liv i livet, når man 
sådan iagttager den konforme og stivnede hverdag med mændene, der vasker stole. Billedet 
åbner herved for refleksioner over, om man har frihed til ikke at vælge at tage livet på sig og 
træde i eksistens. 

Mosaikken er en genre, der typisk kendes fra religiøse billeder eller dekorative felter i gavl- og gulvud-
smykninger. Som en modsætning til fotografiets pixels, er virkeligheden her sammenstykket og sammen-
sat af små firkantede sten. Den mosaiktradition, vi kender i dag, går tilbage til den græsk-romerske antik, 
hvor typen blev udviklet omkring 3. årh. før vor tid. Særligt den Byzantiske kunst tog mosaiktraditionen 
til sig og forstod at udnytte stenenes effekter maksimalt i de store væg- og loftsudsmykninger. Frandsen 
bruger en teknik, der kaldes tesserae-teknikken, hvor man anvender meget små, udskårne sten. Teknik-
ken gør det muligt at arbejde med stor præcision og variation i motiverne og farver. Normalt arbejder 
Frandsen med glasmosaiksten, men i dette billede er alle stenene marmorsten med undtagelse af den blå 
farve, der er glas. Frandsen har valgt mosaikken i rene ubrækkede nuancer for at få den størst mulige 
farveintensitet.

MosaikTradiTionen 
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Peter Brandes, Angst 
(Isaks ofring)

I Peter Brandes fortolkning af begrebet angst udtrykkes angsten gennem figurens po-
situr og det kropslige drama, der udspiller sig i billedet: En knælende figur med bøjet 
nakke og armene på ryggen. Det ligner en henrettelse eller en ofring. Titlen er da også 
Isaks ofring. Billedet viser angstens transformation i troen og den bibelske pointe, at i 
det øjeblik man giver sit liv, modtager man samtidig sit liv.    

Billedets motiv 
Den mangesidige billedkunstner Peter Brandes har fortolket Kierkegaards begreb om angst 
gennem en knælende figur med bøjet nakke. Figuren holdes af et blå-turkis farvefelt, der slut-
ter tæt om kroppen fra knæhase til isse som en stor vinge eller hånd. Dens krop er tegnet 
op med en sort kontur. Mange steder er kroppen arret af sorte streger. Posituren kendes fra 
klassiske henrettelsesscener og i nyere tid fra mediedækningen af krigen i Afghanistan. Peter 
Brandes bruger selv figuren som gennemgående motiv i sin kunst og berører her med ref. til 
Isakhistorien både offeret og ofringens tematik. 

Farve, Figur & Rum
Værket er malet med akryl på papir. Billedet er domineret af farverne rød, gul og blålig turkis. 
Billedets øverste, mørke del består af en brunlig undermaling, mørkeblå, lilla og vinrøde to-
ner. I såvel symbolsk som konkret forstand er der altså lys i mørket, da mørket rummer farver 
og farver er lysbølger.  

Over figurens nakke ses et sløret felt med hvidlige penselstrøg, der er malet horisontalt og 
vertikalt som et utydeligt kors. Det slørede felt er afgrænset fra mørket med en hvidlig kontur 
og vokser samtidig sammen med lyset til en uaflæselig skikkelse. I baggrunden åbnes mørket 
af noget, der måske er et rundt eller buet, blyindfattet vindue, hvilket skaber en stemning af 
kirke, rum og arkitektur. Samtidig ligner billedet en frise. Positurens enkelhed og ignorering 
af beskueren, den mærkelige skikkelse og den tydelige indre tilstand antyder en særlig hand-
ling og en symbolsk betydning. 

Billedet har en mærkelig stiv og uharmonisk komposition, og man kan undre sig over, at 
figuren ikke vælter. Måske holder figuren balancen, fordi den er sat i spænd mellem det blå-
turkis og det gule. Det turkise kan ses som en vinge eller en hånd (der både kan tolkes som en 
symbolsk udgave af englen og Abraham alt efter om man afkoder figuren som Abraham selv 
eller Isak), måske mest præcis et greb, der holder figuren. Samtidig griber figurens hænder 

Bibelfortællingen om Abraham og Isak, som kan læses i 1. Mosebog 22,  handler om at adlyde Gud og 
hengive sig til troen. Når fortællingen alligevel kan danne afsæt for Brandes fortolkning af begrebet angst, 
er det, fordi angsten er det, der går forud for at kaste sig ud i troen. Overgivelsen i troen er at give afkald 
på mening og er dermed angstprovokerende.

Figuren i billedet kan både tolkes som Isak, der ofres/gives til Gud, og som Abraham, der overgiver sig 
til troen.  

angsT & Tro. abrahaMForTællingen 
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selv efter og omkring vingehånden, der holder den. Det er det eneste tegn på ydre bevægel-
se i figuren, og hvis hænderne ikke var bag ryggen (er de bagbundne?), ville figuren vælte. 
Figuren er ligbleg og ser mere død end levende ud. I symbolsk forstand overgiver figuren 
sig som antydet med den bøjede nakke til situationen, hvorved lyset svøber figurens ansigt i 
gulorange toner, rundt under ansigtet som et favntag, ansigtet nedsænkes i. Lyset slutter tæt 
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til figurens kontur helt ind under de knælende ben, så figuren nærmest svæver på lyset og 
holder den oppe. 

Lysets symbolik 
Hvor lyset kommer fra, er svært at se. Det former sig som en utydelig skikkelse, der vokser 
ud af eller sammen med vinduet. Ved at zoome helt ind på billedet ser det ud som om, lyset 
strømmer fra vinduesskikkelsens øverste punkt – ud af det grå. Med kirkerummets traditio-
nelle østvendte vindue som symbol på Gud/Kristus i baghovedet, kunne man foranlediges til 
at se lyset og skikkelsen som symbol på Gud og dennes indgriben i Isak-historien. 

Fra angst til tro  
Billedet spiller på mødet med det hellige. Læses figuren visuelt og snævert med Isakhistorien 
for øje rummer figurens fysiske stilling såvel angsten med de gribende hænder og kroppens 
stivhed – som ofringen, overgivelsen og hengivelsen til Gud, hvilket angives med figurens 
bøjede nakke. Billedet viser dette afgørende øjeblik et muligt vippepunkt, hvor lyset deler 
mørket og symboliserer angstens opløsning i troen. Billedet og den bagvedliggende bibelfor-
tælling åbner op for refleksioner over, hvad der sker, når man giver sig hen: I overgivelsen 
ligger en modtagelse af livet. I det øjeblik man giver sit liv, får man livet. Der sker en fratagelse 
af en byrde, man erfarer, at noget holder en oppe. Det kan man se konkret i billedet, hvor lyset 
holder figuren oppe. 

Brandes understreger angstens tema gennem kontrastfarver, der skaber spænding og uro i billedet.  
Farverne kan inddrages i en symbolsk aflæsning af billedets betydninger.
Mørket: Døden, fortabelse. 
Lyset: I kristendommen symboliserer lyset ofte det guddommelige, Kristus, opstandelse, liv. 
Rød: Blod, hjerte, kærlighed, smerte, liv/død

Farver og syMboler 
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Maja Lisa Engelhardt: Tro 
(Kristus står i sin tornekrone)

Maja Lisa Engelhardts fortolkning af begrebet tro viser Kristus, der står i en torne-
krone i et øde landskab. Det er et moderne opstandelsesbillede, hvor troen i Det Gamle 
Testamente repræsenteres ved ildsøjlen i midten af billedet, mens troen i Det Nye Te-
stamente repræsenteres ved Kristus-figuren lige til venstre for lyssøjlen.

Maja Lisa Engelhardt er generelt optaget af forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testa-
mente og dialogen derimellem. I hendes billede Kristus står i sin tornekrone er hele billedets 
landskab komponeret som et cirkulært tornekrat. I tornekronens midte kommer en ildsøjle 
ned fra oven og breder sig til højre over himlen og rundt til venstre i tornekronen. Ved siden af 
lyset ses en mørk skikkelse. Kender man Maja Lisa Engelhardts religiøse billeder, genkender 
man straks Kristus-figurens lidt mystiske, uklare fremtoning. Kender man den ikke, bemær-
ker man måske nærmere, at den på en gang står oven på jorden med og uden tyngde – nær-
mest på en ø i et blødende og øde landskab. Under den røde farve ligger en mørk baggrund 
fyldt med muld, kvas og torne. Hovedets diskrete hældning trækker figuren nedad, ligesom 
farverne løber nedad og skaber en bevægelse den vej. Ildsøjlen i midten af billedet strækker 
sig mellem himmel og jord og giver bevægelse begge veje. Motivet med ildsøjlen findes i 2. 
Mosebog, 13,21, ifølge hvilken Gud viser sig som en ildsøjle, der leder israelitterne gennem 
ørkenen om natten, da de forlader Egypten. Men den peger også fremad mod Det Nye Te-
stamente, hvor Jesus beskriver sig selv som verdens lys (jf. Johannesevangeliet 8, 12). Lys 
symboliserer i kristendommen det guddommelige og bruges ofte som billede herpå i kunsten. 
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Fra tornekrone til tornebusk 
Maja Lisa Engelhardt kredser i sine værker til stadighed om Kristus-figuren og opstandelses-
motivet, men også tornekronen har hun tidligere arbejdet med. Tornekronen er traditionelt 
et centralt symbol i billedkunstens skildringer af Jesu lidelseshistorie. I Det Nye Testamente 
krones Jesus forud for sin opstandelse med torne. Det er ikke tilfældigt, for det er netop i en 
brændende tornebusk, Gud ifølge 2. Mosebog 3 viser sig for Moses i ørkenen. Ved at krone Je-
sus med torne vil evangelierne fortælle, at Gud nu viser sig i den korsfæstede og forpinte Jesus 
af Nazaret. Tornekronen er som parodi på de romerske kejseres kroner (hvori der var roser) 
udtryk for spot og ydmygelse. Tornekronen symboliserer som sådan smerte og martyrium og 
peger således på troen eller den kristne eksistens som noget lidelsesfyldt, hvilket Kierkegaard 
også var meget optaget af.   

Tornene kendes også fra historien om Adam der må bakse med tjørn og tidsel, som jorden 
lader spire frem, efter at Adam og Eva er forvist fra Edens Have (1. Mosebog 3). I Det nye Te-
stamente tager Jesus Adams tjørn og tidsel på sig (bogstaveligt med tornekronen og symbolsk 
i betydningen af menneskets synd). Tornene, der i Det Gamle Testamente var en forbandelse 
for mennesket, bliver, gennem det at Jesus tager den på sig i Det Nye Testamente, nu til en 
velsignelse for mennesket. 

I Maja Lisa Engelhardts billede er den tornekrone, som Jesus fik på hovedet, faldet ned over 
ham, for at vise, at han er gået gennem lidelse, ydmygelse og død forud for sin opstandelse. 
Endvidere er den brændende tornebusks ild erstattet af et opstandelsesagtigt lys, der brænder 
som ild rundt i tornekronen. 

Troens symbolske udtryk 
Maja Lisa Engelhardts billede Kristus står i sin tornekrone er malet med akryl på papir, opklæ-
bet på lærred. Værket forholder sig både motivisk, kompositorisk og gennem de bibelske refe-
rencer til begrebet tro: I billedet viser den opstandne Kristus sig. Det er tornekronen, ildsøjlen 
og den tvetydige fremtoning, der signalerer opstandelsen. Billedet illustrerer ikke en scene fra 
Bibelen, men fortolker troen på den opstandne Kristus. 

Endelig udgør Kristus-figuren toppen i en kegleform, der rammer yderpunkterne i tornekro-
nen. Kegleformen er en variation over trekanten, der i kristendommen symboliserer treenig-
heden, altså Fader, søn og Helligånd, som den kristne bekender sig til og tror på.  

I billedet er den røde farve dominerende. Den symboliserer blod og referer dermed til koblingen af blod, 
liv og frelse i kristendommen. Blodet spiller en rolle flere steder i Det Gamle Testamenter og symboliserer 
i jødedommen liv, fordi sjælen er i det (3. Mosebog, 17-10): 

Abels blod råber fra jorden, da Kain har slået sin bror ihjel. Og Moses skal lave vand til blod som tegn fra 
Gud, idet vandet fra Nilen vil blive til blod på jorden. (2 Mosebog 4,9-10). Blodet har i det hele taget en 
frelsende betydning, idet også israelitterne fik besked på at smøre blod fra et lam over døren, for at Her-
rens engel skulle gå forbi deres bolig og skåne deres spædbørn. 

I kristendommen siger man, at man i nadveren drikker Jesu blod til ihukommelse af Kristus og forening 
i troen. 

blodeTs syMbolik
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Cathrine Raben Davidsen: Kærlighed 
(I am an Island)

”I am an Island” kalder Cathrine Raben Davidsen sin fortolkning af begrebet kærlig-
hed. I billedet myldrer det med hænder, øjne og blikke. Det er som om billedet viser et 
udsnit af den nære kærligheds gestikker. Samtidig fortæller det ikke noget om perso-
nernes relation til hinanden eller andre. Måske er det netop gennem fraværet af defi-
nerede relationer personerne imellem, at billedet også fortæller noget om den kristelige 
kærlighed, næstekærligheden, hvor næsten ifølge Kierkegaard ikke er en konkret defi-
nerbar person eller relation, ingen bestemt, men en forestilling – lidt ligesom billedets 
slørede skikkelser og lag minder om forestillinger, der toner frem.  

Cathrine Raben Davidsens billede, der fortolker Kierkegaards begreb om kærlighed, er en 
sort-hvid kultegning i stort format. Billedet skildrer et væld af ansigter og figurer, blikke og 
berøringer. I midten ses en kvindefigur bagfra i bevægelse. Foran hende ses en pige, der kig-
ger ud. Hendes blik er nærværende og fraværende på samme tid. Hun er klædt i skjortebluse 
med knapper og krave. Et træ skyder gennem pigens sorte kjoleliv. Dets grene rækker op og 
ned og indgår i kjolen som en kroget krinoline. Resten af værket er befolket af ansigter, der lej-
rer sig ind over hinanden i forskudte trekvartprofiler – nogle tydelige andre udviskede og ind 
imellem blot som svage konturer. Nederst i billedets højre side ses en liggende pige med en 
omsorgsfuld moderhånd på hagen. Sover hun eller er hun sovet ind? Ud for den centrale pi-
geskikkelse ”an face” ses en anden af kærlighedens gester; en hånd tager elegant om en anden 
og på den indre skærm forventer man en fortsættelse af læbernes lette tryk mod håndryggen. 
Men, hvordan er relationen mellem de mange ansigter og skikkelser i billedet? Er det den 
samme person på forskellige stadier i livet? Er det et menneskes mange masker og komplekse 
identitet? Eller handler billedet om kærlighedens spændvidde fra elskov og lidenskab over 
moderens omsorg og uendelig kærlighed til barnet og videre til den kristne forestilling om 
næstekærlighed, hvor næsten forstås som en forestilling? At den lidenskabelige og omsorgs-
fulde kærlighed er til stede i billedet ses blandt andet gennem de fysiske relationer mellem 
hænder og mellem moderhånd og barnekind. På samme måde minder de små fragmenter (et 
dameben mellem øjnene på pigen, kjolelivet og de tydelige fingre) om et forelsket blik, der 
afsøger den elskedes krop og splitter denne ad i yndlingsfragmenter, der kan fremkaldes for 
det indre blik. 

Træet som billede på kærligheden
I billedet indgår et grenet træ som struktur i kompositionen, idet alle skikkelser er placeret 
forskudt i forhold til dette. Træet kan imidlertid også aflæses symbolsk: Et træ forbinder him-
mel og jord, det er rodfæstet og himmelstræbende – træet både giver og symboliserer liv. I 
Benny Andersens digt (se boks), der har inspireret kunstneren, er træerne i skoven et billede 
på kærligheden og livet. Her er grenene helt konkret fingre, og træernes placering i forhold 
til hinanden spejler menneskers relationer og kærlighedsforhold. I Cathrine Raben Davidsens 
tegning spiller træet også betydningsmæssigt en central rolle: I pigeskikkelsens kjole udgår 
der fra livet grene, der forgrenes som en omvendt krone – eller et rodnet, der samtidig minder 
om blodårer og arterier og dermed leder tankerne hen på et hjerte. I billedet kobles altså grene 
og rødder med blodårer og hjertekar – og indenfor det symbolske register er der ikke langt til 
livstræet og hjertet som symbol på kærligheden. I billedet bruges de gængse klichebilleder på 
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kærlighed imidlertid ikke, og fraværet af den røde farve til fordel for det sorte kul er bemær-
kelsesværdigt. Billedets symbolik skal derfor ikke afdækkes – men nærmere tillægges – i en 
form for billeddialog, hvor associationerne lægges til som omvendt kalkerpapir. 

Øen og kærligheden
Cathrine Raben Davidsen har kaldt billedet I am an Island. Titlen referer til et Kierkegaard-ci-
tat, der prøver at indkredse den kristne kærlighed med udgangspunkt i det dobbelte kærlig-
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hedsbud i Bibelen: ”Begrebet ”næste” er egentligen Fordobbelsen af Dit eget Selv; ”Næsten” 
er hvad Tænkerne vilde kalde det Andet, Det, hvorpaa det Selviske i selvkjerligheden skal 
prøves. Forsaavidt behøver, for Tankens Skyld, Næsten end ikke at være til. Om et Menneske 
levede paa en øde Øe, dersom han dannede sit Sind efter Budet, saa vilde han, ved at forsage 
Selvkærligheden, kunne siges at elske næsten.” (Kjerlighedens Gjerninger). Ifølge dette citat 
er det muligt at elske næsten, selv om man levede på en øde ø. Næstekærlighed handler først 
og fremmest om at have det rette selvforhold, altså at kunne tilsidesætte sig selv og sætte næ-
sten i sit eget sted. I billedet I am an Island spiller motivet og titlen på netop dette citat, idet 
man imellem billedets to yderpunkter, hvor der foregår en direkte berøring mellem de for-
elskedes hænder og moder og barn, forekommer et hav af mennesker, der toner frem lagvis, 
som individer der tilsyneladende ikke har noget at gøre med hinanden, men eksisterer i deres 
eget rum – på deres egne ”øer”. Udtrykkende er hos de fleste melankolske og fraværende. 
Skulle det have noget med kærlighed at gøre? Et sort/hvidt billede med triste udtryk og indi-
vider uden aflæselige relationer til hinanden? I den forstand bliver billedet næsten lige så pro-
vokerende i sit udsagn om kærlighed, som Kierkegaard selv gør, når han siger, at kærlighed 
til den elskede eller bedste ven er selvkærlighed, og at (næste)kærligheden er en pligt, der for 
øvrigt er en forestilling, idet næsten ikke kan sættes på formel og bestemmes. Cathrine Raben 
Davidsens billede går i dialog med Kierkegaards øbillede om næstekærligheden gennem de 
udefinerede relationer, og ved at de mange nuancer i tegningen nogle steder lader enkelte 
ansigtstræk stå tydeligere frem, mens andre fortaber sig i forenkling og overlejrede skikkelser. 
Disse fremtoninger minder om den måde, billeder kan melde sig på den indre billedskærm 
som forestillinger. 

Kærlighed

hænger ikke på træerne

men det er dem man ser på

når man savner den

hvordan mon de klarer sig

så langt de står fra hinanden

kan lige nå næste træ med en bladspids

og så er det træ måske

slet ikke det rigtige

nærmest i vejen

alligevel vokser de dagligt

og her går man rundt i skoven

på sine bevægelige rødder

man stikker sine bevægelige grene i lommen

det er da det mindste

og skynder sig tilbage til byen.   

(Benny Andersen: ”Den indre bowlerhat” 1964)

kærligheden
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Gennemgang af de 
5 begreber
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Begrebet skyld hos Kierkegaard

Vi taler typisk om skyld i forbindelse med lovovertrædelser, konflikter og mellemmen-
neskelige relationer, men i dagligsproget bruges ordet skyld overvejende om den skyld, 
man ikke selv føler at have, eller om den skyld man vil unddrage sig gennem undskyld-
ninger. I Kierkegaards tænkning er begrebet skyld imidlertid en uomgængelig del af 
det at være menneske. Skyld hænger sammen med de valg, et menneske foretager sig, 
ligesom mennesket altid er skyldig i at elske hverandre. 

Ifølge Kierkegaard skal et menneske grundlæggende vælge sig selv som menneske på de 
vilkår, det nu engang er skabt på. Det vil sige, at et menneske skal leve det liv, det nu en-
gang har fået. Herunder skal mennesket tage ansvaret for de valg, det som menneske træffer. 
Hver gang et menneske træffer et sådant valg, pådrager det sig skyld i forhold til den eller de 
handlinger, valget afføder. Der er således en tæt sammenhæng mellem valget, handlingen og 
skylden. Som menneske bliver man hele tiden skyldig i det, man gør. 

Syndefaldsberetningen – skyld eller Synd
Kierkegaard udfolder i særlig grad sine forestillinger om skyldsbegrebet i relation til synde-
faldsberetningen, som han behandler i bogen ”Begrebet Angest” fra 1844 (jf. tegneserien s. 11).

Adam og Eva i Edens have repræsenterer her de uegentlige mennesker, der ikke er trådt i 
eksistens. De lever i uskyldigheden; forstået som et liv i uvidenhed om forskellen på godt og 
ondt. 

Den viden får de først i kraft af syndefaldet, hvorved de ved deres ulydighed pådrager sig den 
skyld, der gør dem menneskelige. Ved synden (syndefaldet) pådrager Adam og Eva sig altså 
skyld. Eller som Kierkegaard selv formulerer det:

 

Faglige delmål for elevernes forståelse af begrebet skyld 
i relation til Kierkegaard:

•  At skyld er et uomgængeligt vilkår ved det at være menneske og således noget posi-
tivt. 

•  At skyld er en nødvendig følge af handling forstået på den måde, at man bliver skyl-
dig i det man gør og konsekvenserne heraf – såvel godt som dårligt.

•  At følelsen af skyld kan medføre fortvivlelse i betydningen modløshed samt en op-
levelse af at leve uegentligt og uden mening i tilværelsen, hvilket ifølge Kierkegaard 
kun kan lindres gennem tro.
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”Men kun ved Skyld tabes Uskyldigheden; ethvert Menneske taber væsentlig paa 
samme Maade Uskyldigheden, som Adam gjorde det.” 

(Begrebet Angest)

Og lidt senere: 

 ”Uskyldigheden er Uvidenhed. I Uskyldigheden er Mennesket ikke bestemmet 
som Aand, men sjelelig bestemmet i umiddelbar Eenhed med sin Naturlighed. 
Aanden er drømmende i Mennesket. Denne Opfattelse er ganske i Overensstem-
melse med Bibelens, der ved at negte Mennesket i Uskyldigheden Kjendskab til 
Forskjellen mellem godt og Ondt bryder Staven over alle katholsk-fortjenstlige 
Phantasterier.” 

(Begrebet Angest)

Tro og skyld
Med indførelsen af troen og dermed af relationen til Gud laver Kierkegaard en skelnen mel-
lem skyld og synd. Skylden relaterer sig i udgangspunktet til den relative sfære, mens synden 
relaterer sig til den absolutte sfære, til Gud. Hvor den relative sfære er det, der foregår men-
nesker imellem, er den absolutte den, der angår forholdet mellem Gud og mennesker. Læst 
på den måde bliver syndefaldsberetningen hos Kierkegaard en slags eksempelfortælling, der 
beskriver den udvikling ethvert menneske må gennemleve for i egentlig forstand at blive et 
menneske. Ved at spise af Kundskabens træ får mennesket kendskab til forskellen på godt og 
ondt. At fastholde sig selv i dette dilemma er ifølge Kierkegaard essensen af at være menne-
ske. At være i dilemmaet udvirker to ting – dels tvinges man til at vælge og dermed at realisere 
enten det gode eller det onde, dels udtrykker dette valg en handling, som har skyld til følge. 
Man er som individ trefoldigt skyldig: Skyldig i at skulle vælge, skyldig i det konkrete valg 
mellem alternativer, og man må følgelig tage skylden for valgets konsekvenser på sig. Det er 
med andre ord det at handle, der gør en skyldig. Og handling kan ingen unddrage sig. 
At træde i eksistens er at tage skylden for sit liv på sig og leve det på ufuldstændighedens 
vilkår – vel vidende at det ikke kan være anderledes. Problemet med at skulle gøre dette er, 
at skylden udvirker fortvivlelse, når den for alvor erkendes – altså når man i virkeligheden 
tager den på sig. Og fortvivlelse kan drive en ud i tomheden, meningsløsheden og selvmordet. 
Eneste gardering herimod er ifølge Kierkegaard troen. I troen er mennesket bevidst om sin 
ufuldkommenhed og er dermed sin udsathed i usandheden i modsætning til Gud, som er 
Sandhed.

Skyld mennesker imellem
Parallelt med de principielle overvejelser over skyld og synd udfolder Kierkegaard i to næsten 
ens fortællinger den skyldfølelse, der kan opstå menneske og menneske imellem. Det sker i 
beretningerne om et ungt kærestepar i henholdsvis ”Skyldig – Ikke-skyldig” fra Enten-Eller 
(1843) og ”Gjentagelsen” fra samme år (jf. tegneserien s. 9-10 samt genfortællingen i elevop-
gaverne til skyld).

Kierkegaard gennemspiller to varianter af den samme historie. Det handler i begge tilfælde 
om et ungt par, som er blevet forlovet, men allerede tidligt under forlovelsesperioden går det 
op for den unge mand i forholdet, at han ikke kan gennemføre det efterfølgende ægteskab 
med pigen, hvorfor han er nødt til at bryde forlovelsen. Det giver ham store kvababbelser, 
fordi han føler sig skyldig i, at pigen er blevet forelsket i ham, og derfor vil blive skuffet og ked 
af det ved et brud. Kommer det til et brud, risikerer hun tillige at tabe anseelse i det sociale liv, 
hvilket blot forøger skyldfølelsen hos den unge mand. 
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Af disse grunde farer den unge mand med lempe, og han forsøger endda at gebærde sig lidt 
utilbørligt for at få pigen til at slå op med sig, men det lykkes ikke. Tværtimod får hun under 
en af deres samtaler sagt, at hun hellere vil dø end at miste ham, hvilket får den unge mand 
til at føle endnu større skyldfølelse. At få et liv på sin samvittighed, hvis hun skulle begå selv-
mord, er ikke til at bære. I denne relative sfære, hvor det almindelige liv udfolder sig, bliver 
skylden altså et etisk begreb i relation til, hvad der er rigtigt og forkert at gøre.

Skyld som etisk begreb
Som etisk begreb implicerer skylden nogle værdimæssige overvejelser, som gør nogle hand-
linger bedre end andre. Men i Kierkegaards tænkning ligger problemet heri i, at der ikke kan 
siges noget konkret om forskellige handlingers værdi forud for deres udførelse, fordi menne-
skelivet leves i en relativ verden, hvor absolutter bliver flygtige og diffuse.
Denne ufuldkommenhed i sit væsen, må det enkelte menneske også tage på sig som en del af 
sit liv, og derved støder det ind i endnu en oplevelse af skyld – nemlig den skyld det er ikke 
at kunne realisere det etisk perfekte liv. I anden omgang bliver skylden således et udtryk for 
menneskets grænse for selverkendelse. Altså det umulige for mennesket i at forstå sig selv og 
menneskelivet til bunds. 

Etikkens eneste løsning på dette dilemma er ifølge Kierkegaard angeren. Man kan som sam-
vittighedsfuldt menneske angre sin skyld og sin bevidsthed om at være ufuldkommen og på 
den måde forsøge at lindre skyldens tyngde. 

Men for Kierkegaard er det ikke løsningen, da etikken i sig selv ikke rummer den instans, der 
kan lette skyldfølelsen. Det kan kun en absolut instans som Gud. Og derfor er troen den eneste 
mulighed for at tolke skylden som noget positivt. I troen omformes skylden hos Kierkegaard 
til troens handlingsimperativ, at være i evig gæld til næsten ved at skylde ham/hende sin 
kærlighed. 

I ”Kjerlighedens Gjerninger” fra 1847 skriver Kierkegaard således herom: 

”Bliver derfor Ingen Noget skyldige, uden det at elske hverandre«; nei, »betaler 
Alle Alt, hvad I ere dem skyldige, Den, som I ere Skat skyldige, Skat; Den, som 
Told, Told; Den, som Frygt, Frygt; Den, som Ære, Ære.« Bliver saaledes intet 
andet Menneske Noget skyldige, ikke hvad Du har laant af ham, ikke hvad Du 
har lovet ham, ikke hvad han med Rette kan fordre af Dig som Gjengjeld. Bliv, 
om muligt, intet Menneske Noget skyldig, ingen Forekommenhed, ingen Tjene-
ste, ingen Deeltagelse i Glæde eller Sorg, ingen Skaansomhed i at dømme, ingen 
Hjælp i Livet, intet Raad i Farer, ingen Opoffrelse, end ikke den tunge, nei, i alt 
Dette bliv intet Menneske noget skyldig; men bliv dog i Skylden, som Du med alt 
dette ingenlunde har villet og for Gud ingenlunde har kunnet afbetale, den Skyld, 
at elske hverandre.”
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Begrebet frihed hos Kierkegaard

Friheden kan give en svimlende fornemmelse, der bunder i angst eller fryd og giver sig 
udslag i en følelse af tyngde eller lethed. Friheden er et luftigt begreb, der ofte besynges 
med enten positivt eller negativt fortegn. I Vesten opfattes begrebet frihed ofte positivt, 
når det handler om muligheder, rettigheder, valg- og handlefrihed, som fx ytringsfri-
hed og religionsfrihed. Det ligger i den forlængelse lige for at tænke, at frihed og det at 
være bundet og begrænset er modsætninger, men hos Kierkegaard hænger det uløseligt 
sammen.

Moderen ved vuggen – frihed og bundethed
Frihed ses hos Kierkegaard altid i forbindelse med bundethed. Et billede, han bruger på det, er 
en mor, som sidder ved sit barns vugge. Hun har en grænseløs frihed, men er alligevel bundet 
til barnet i vuggen ved sin kærlighed. Frihed er altså ikke at kunne gøre, hvad man har lyst til, 
men frihed er heller ikke bare at gøre, hvad man skal. Moderen har frihed i forhold til barnet 
og sig selv, for hun elsker det ikke, fordi hun skal, og alligevel er denne frihed ikke grænseløs, 
for moder og barn udgør den forbindelse, som giver det mening at tale om frihed. Frihed er 
et dialektisk forhold, som Kierkegaard kalder det. Det betyder, at det hører til i det liv vi lever 
sammen, i øjeblikket. Det kan ikke sættes på formel og læres udenad.

Frihed ikke lyst
Frihed er for Kierkegaard ikke retten til at vælge, hvad man har lyst til. Det kalder han deri-
mod vilkårlighed, som er det modsatte af frihed. Frihed er ofte at gøre, hvad man ikke har lyst 
til som for eksempel at sige imod, når en ven bliver mobbet, selvom man ved, at man selv vil 
få samme behandling som ens ven, men man er bundet til sin ven i sin frihed.

Enten – eller
Frihed kommer af, at man har en vilje, en mulighed for at vælge. Der er en rigtig vej og en 
forkert vej, men det rigtige valg kan man ikke læse sig til. Livet leves forlæns, men forstås bag-
læns. Rigtig mange er determinerede til at tage de valg de gør og i disse tilfælde er der ikke 
tale om en egentlig frihed. Først i det rigtige valg er man fri – det vil sige, når man vælger det 
man er skabt til at vælge. Kierkegaard bruger ofte billedet af Adam og Eva i Paradisets Have 
fra 1. Mosebog. Adam og Eva har fået frihed af Gud. Det betyder ikke, at alt er ligegyldigt for 
også her er bundetheden den anden side af friheden. I må spise af alle træer i haven undtagen 

Faglige delmål for elevernes forståelse af begrebet frihed 
i relation til Kierkegaard:

•  At der er en indre og uomgængelig sammenhæng mellem begreberne nødvendig-
hed og frihed

• At den egentlige frihed hos Kierkegaard vil sige at være bundet til Gud.

• At friheden implicerer et ansvar
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”Kundskabens træ”, siger Gud til Adam og Eva. Nu har de i deres frihed pludselig et valg og 
som slangen siger til dem, bare fordi Gud har sagt, at I ikke må, så skal I da ikke lade være. 
Friheden sætter derfor mennesket i afgørelse. Du skal vælge hele tiden, og det er dig som skal 
vælge. Du har ansvaret for dine valg, siger Kierkegaard. 

Ansvarshavende redaktør i eget liv
Det svarer til, at et menneske er ansvarshavende redaktør i sit eget liv. Ligesom en redaktør på 
en avis har frihed til at tage nogle artikler ind i avisen og udelade andre for at lave en god avis. 
Dette betyder, at man har ansvaret for sit eget liv på godt og ondt og selv må træffe afgørende 
beslutninger. Det er dog vigtigt at fremhæve, at den enkelte ikke kan skabe sig selv – derfor 
må valgene grunde på det, man er skabt som af Gud. 

Dyr har ikke frihed
Frihed er et særkende for mennesket ifølge Kierkegaard. Dyr har ikke frihed. Det ville for ek-
sempel ikke give mening at dømme Hitlers schæferhund, fordi den kunne lide Hitler og adlød 
ham. Men fordi mennesket har frihed, så giver det god mening at dømme Hitler og Hitlers 
medarbejdere. Når det er sagt, så mener Kierkegaard faktisk, at spidsborgerne er ufri præcis 
på samme måde som dyrene, da de ikke tager selvstændigt stilling.

Mig, jeg og du
Frihed og ansvar hænger sammen. Det lille barn, siger Kierkegaard, ved det endnu ikke. Det 
siger bare: Mig og mig og mig vil. Mennesket som kun tænker på sig selv, ved det heller ikke. 
Det siger bare: Jeg og jeg og jeg. Friheden og ansvaret kommer af, at der en, som siger du til 
dig. Vi er altså ikke født frie. Du har frihed, du skal vælge, du har ansvar!

Mennesket er ånd 
Det er hos Kierkegaard Gud, som giver mennesket frihed. Mennesket er et åndsvæsen. Det 
betyder, at det kan forholde sig til sig selv: Var det nu rigtigt, det jeg tænkte, skulle jeg have 
gjort noget andet? Tog jeg mit ansvar alvorligt? Gud er, at der er ansvar, kunne man sige. 
Mennesket står ikke bare til ansvar overfor sig selv. Det står også til ansvar overfor sin skaber. 
Mennesket er et forhold, der forholder sig til sig selv, men som er sat af et tredje, som Kier-
kegaard filosofisk udtrykker det. Eller sagt på en anden måde: Den egentlige frihed findes 
i relationen til Gud. Kun ved at være sig selv tro, ved at være det, man er skabt til at være, 
kan man således negligere kammeraternes pres, de sociale konventioners uskrevne regler og 
modens luner m.v. 
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Begrebet angst hos Kierkegaard

Angst er indenfor psykologien en diagnose, en ubalance, en sygdom, der kan kræve 
behandling. For Kierkegaard er angsten imidlertid eksistentiel – og ikke nødvendigvis 
negativ. Angsten er bundet tæt sammen med begreberne: Frihed, mulighed og valg. 
Når den enkelte træffer et valg, træffer vedkommende også en række fravalg. Dermed 
indsnævrer man sine muligheder eller lever med sine ”ikke-muligheder”.

Kierkegaard behandler først og fremmest angsten i værket ”Begrebet Angest”. Begrebet An-
gest er en nuanceret og dybdegående fremstilling af den angst, der overalt bølger gennem 
menneskers liv: Det er en af værkets pointer, at der er forskel på frygt og angst, ligesom ang-
sten kan være både ven og fjende. Derfor kan et menneske ængstes både for det gode og det 
onde i tilværelsen.

Angstens tvetydighed
Angsten er i sit væsen tvetydig og splittet. Fordi mennesket er en syntese, et sammensat væ-
sen, er det også et splittet væsen. I splittelsen slår angsten sig ned, og menneskets opgave er at 
vælge sig selv, at få sig selv til at hænge sammen.
Angstens funktion er også tvetydig. For Kierkegaard er angsten nemlig langt fra blot negativ. 
Angsten kan være lammende og livsforkrøblende, men angsten har også den positive effekt, 
at den sætter gang i selvrefleksionen. Angsten sætter tingene på spidsen og får mennesket til 
at træffe nogle svære valg og træde i karakter (at eksistere betyder at træde frem, at skille sig 
ud). Angsten holder altså mennesket engageret i tilværelsen og peger på menneskets mulighe-
der. Dermed afslører angsten menneskets opgave: At vælge sig selv, at blive sig selv.

Den objektive angst 
Den objektive angst sætter synden (den første synd) i mennesket. Der er tale om et kvalitativt 
spring, der én gang for alle ændrer mennesket fra uskyldigt til skyldigt. I Bibelen forklares 
dette gennem syndefaldsmyten og Adams fald. 
Kierkegaard tænker ikke syndefaldsmyten som noget, der skete en gang. Adam er Menne-
sket – ethvert menneske. Dermed tænker Kierkegaard, at ethvert menneske oprindeligt er 
uskyldigt, men at det ved den første synd bringer synden ind i verden. Det er en radikalise-

Faglige delmål for elevernes forståelse af begrebet angst 
i relation til Kierkegaard:

•  At Kierkegaard skelner mellem begreberne angst og frygt, således at frygten udløses 
af bestemte ting udenfor individet, mens angsten er genstandsløs og dermed diffus.

•  At angstens som fænomen for Kierkegaard er tvetydighed, idet den både er mo-
tiverende for livet og dermed tjener et godt formål, men samtidig også kan være 
nedbrydende for ens liv og dermed dårlig.

• At man som menneske både kan være angst for det onde men også for det gode.
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ring af syndens og faldets betydning. Alle mennesker er født uskyldige, men i kraft af vores 
første synd ændres vores natur. Uskyldigheden tabes ved skyld. Kierkegaard tænker ikke 
menneskets uskyld som mangelfuld. Uskyldighed er rent teoretisk en mulighed. Her tænker 
Kierkegaard særligt på et barns uskyldighed, men også på Adams uskyld før faldet. Alligevel 
er der noget i uskylden, som bærer kimen til skyld. Mellembestemmelsen mellem uskyldig-
hed og skyldighed kaldes ofte for fristelse. Kierkegaard vil hellere tale om angst. Generelt hos 
Kierkegaard dækker begrebet mellembestemmelsen dog over det forhold, at Gud altid er en 
del af en mellemmenneskelig relation:

”I denne Tilstand (uskyldigheden) er der Fred og Hvile; men der er paa samme 
Tid noget Andet, hvilket ikke er Ufred og Strid; thi der jo Intet at stride med. 
Hvad er det da? Intet. Men hvilken virkning har Intet? Det føder Angest. Dette 
er Uskyldighedens dybe Hemmelighed, at den paa samme Tid er Angest.” 

(”Begrebet Angest”).

Hvordan finder angsten vej i uskyldigheden? Kierkegaard tænker ånden som drømmende, 
slumrende i uskyldighedens tilstand. Mennesket, Adam, er et jeg, men ikke et bevidst jeg, 
fordi han aldrig er trådt i karakter. Midt i denne barnagtige drømmeverden (paradis før syn-
defaldet) presser ånden, eller selvbevidstheden, sig på. For Adam sker det konkret ved Guds 
forbud: ”Du må ikke spise af kundskabens træ”. Det er ikke fristelsen, der i første omgang 
fører Adam til fald, for så var synden allerede tilstede, inden den blev til. Nej det er forbuddet i 
sig selv, der så at sige vækker Adams ånd. Pludselig bliver han bevidst om sig selv. Han bliver 
klar over, at han kan vælge, at han må vælge. Frihedens mulighed sætter den første angst i 
Adam – ikke at forstå på den måde, at han skal vælge mellem det gode og det onde (det kunne 
han jo ikke skelne fra hinanden før han havde spist af Kundskabens træ), men forstået således, 
at han fornemmer, at der er en mulighed for noget andet. Han ved ikke, hvad det er. Det er 
Intet for ham. Netop denne uvidenhed og usikkerhed føder angsten, der på en gang frastøder 
ham og tiltrækker ham…

Angstens genstand er netop Intet, forstået som uvidenhed, noget udefinerbart. Den har ikke 
nogen specifik ydre omstændighed, men har sin rod i mennesket selv. Angsten står i modsæt-
ning til frygten, der altid har en genstand (fx højdeskræk eller araknofobi). Frygten skyldes ydre 
vilkår. I virkelighedens verden kan det dog være vanskeligt at skelne. Tør man ikke give sig hen 
i et kærlighedsforhold, skyldes det så en indre angst eller en ydre frygt – eller begge dele?

Den subjektive angst
Den subjektive angst er en følge af ”faldet”. Den er en konsekvens af synden, som igen er en 
konsekvens af den objektive angst. Kierkegaard kalder også denne angst for angsten i histori-
en, fordi den udspiller sig i ethvert menneskes liv.

Kierkegaard skelner grundlæggende mellem to former for subjektiv angst: Angsten for det 
onde og angsten for det gode.

Angsten for det onde består i ængstelsen for at vælge det, man ikke vil, altså for at lade sig 
friste til ikke at følge ens egentlige vilje. Man kan også kalde det angsten for at synde. Kierke-
gaard kalder det en ængstelse i det gode for det onde. Igen viser angsten sin tvetydighed, for 
desværre er det sådan, at angsten for synd kan føre til synd, idet man får blik for det ondes 
mulighed, ja måske endda gennemtænker muligheden. Fortæller man sig selv tilpas mange 
gange, at man ikke må snuppe småkagen i dåsen, ja så går der ikke længe, før den småkage er 
den lækreste i hele verden.
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Et andet aspekt ved angsten for det onde er tidevighedsaspektet. Hvis man har syndet, så bør 
angeren binde synden til fortiden, men hvis det ikke sker, så kan angsten få plads, fordi syn-
den dermed får plads i fremtiden. Man kan kort og godt ængstes over sin egen skrøbelighed, 
ængstes for, at man måske vil gentage synden.

Angsten for det gode kalder Kierkegaard også for den dæmoniske angst. Angsten for det gode 
er ængstelsen for ikke at turde gribe det gode vi vil – enten af frygt for at miste det eller pga. en 
nagende usikkerhed overfor, om det gode nu er godt nok. Et eksempel kunne være manden, 
der ikke tør gifte sig med sin elskede af angst for at miste hende, eller fordi han med valget af 
hende afskærer sig for mange andre muligheder. Kierkegaard kalder det en ængstelse i det 
onde for det gode. En del af det dæmoniske ved denne angst er dens apatiske indesluttethed. 
Af ængstelse for at leve kan man undsige sig at vælge, undsige sig at træde i karakter og der-
med undsige sig selv. Denne mangel på valg fører til stilstand, hvilket umuliggør forandring, 
fornyelse, forløsning, forsoning.

Angstens overvindelse i kristentroen
Kierkegaard taler om angstens overvindelse i troen, og der er ingen tvivl om, at han her tæn-
ker eksklusivt på kristentroen. Det viser sig bl.a. i overvindelsen af den dæmoniske indeslut-
tethed. Angsten kan være det første skridt ud af indesluttetheden, idet frihedens mulighed 
gennem angsten anes. Denne positive angst fører til mødet mellem det timelige og det evige 
(Gud) i øjeblikket, hvor troen bliver en mulighed. Gribes troen, så frisættes mennesket fra den 
dæmoniske indesluttethed, for mennesket sættes i en samtale med Gud. I evighedens per-
spektiv mister alle fravalg deres magt, idet ethvert øjeblik for evigheden rummer uendelige 
muligheder. Alt er i ethvert øjeblik muligt for Gud, og gennem troen besejres den eksistentiel-
le angst ved på trods af livets modgang at håbe på, at det ender godt.
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Begrebet tro hos Kierkegaard

Tro er i Kierkegaards tænkning primært udtryk for det forhold, der udspiller sig mel-
lem Gud og menneske. For Kierkegaard er troen ikke en fornuftssag: Den er tværtimod 
paradoksal og absurd i sit væsen. Sådan som Abrahams tillid til Gud på trods af Guds 
befaling til ham om at ofre sønnen Isak. For Kierkegaard er tvivlen endvidere ikke en 
side af troen. Tvivlen er troens modsætning.

Troen er absurd
For Kierkegaard er kristendommens udgangspunkt i dette, at Gud blev menneske, altafgøren-
de for menneskets mulighed for at have en relation til Gud. Ved at blive menneske har Gud 
etableret en relation eller en bro mellem det evige og mennesket. Derved kan mødet mellem 
det evige og det historiske finde sted, og derfor er troen en mulighed – men netop kun en 
mulighed.

Tro er altid forbundet med en uvished, der aldrig kan blive sikker viden. Det er ikke sådan, at 
man tror, indtil man får klar besked og derefter er kommet videre med sin tro. Troen er ikke 
baseret på menneskelige erfaringer, fornuft eller indsigt. Troen er en absurd og paradoksal 
tillid til en Gud, for hvem alting er muligt. 

Som modbillede til sin egen forståelse af troen bruger Kierkegaard den græske filosof So-
krates. Sokrates mente nemlig, at den enkelte kunne realisere det gode ved egen kraft, ved 
fornuften: Ethvert menneske rummer selv sandheden – sandheden om sig selv og i sidste 
instans sandheden om det guddommelige. Sandheden ligger gemt og skal blot generindres. 
Ifølge Sokrates bliver troen derfor mulig ved fornuftens kraftanstrengelse. Troen bliver noget, 
der kan læres og indøves. Et sokratisk nøglebegreb er maieutik, der betyder: jordemoderger-
ning. Tanken er, at man kan hjælpe en anden med at ”føde” de tanker, vedkommende bærer 
på. Mennesket bærer sandheden i sig, som det skal selv skal opdage og lære at kende. Det er 
i øvrigt en tanke Kierkegaard lod sig inspirere af i forhold til pædagogik, men som han pure 
afviste, når det gjaldt troen.

Faglige delmål for elevernes forståelse af begrebet tro  
i relation til Kierkegaard:

•  At tro ifølge Kierkegaard er at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er mu-
ligt.

•  At troen er et kors for tanken pga. dens paradoksale pointe og absurde grundlag. 
Det er således ifølge Kierkegaard umuligt at tænke sig frem til det fornuftige i at tro. 
Troen kan kun leves.

• At tvivlen er troens modsætning.
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At overgive sig
For Kierkegaard er det en pointe, at ligeså lidt som mennesket kan beslutte sig for troen, ligeså 
lidt kan troen blive permanent i mennesket. Troen er først og fremmest relationen mellem det 
evige og det historiske, og selvom Gud i Jesus en gang for alle har valgt at gå ind i den rela-
tion, så forhindrer synden mennesket i permanent at forblive i troen, altså at leve i tilliden til 
Gud. Synden trækker hele tiden mennesket væk fra Gud, og for at forblive i troens afgørelse, 
må mennesket tage ”springet” og leve i uvished. Pointen er, at springet ikke er en permanent 
tilstand (fra ikke-tro til tro), men et kontinuerligt valg, hvor mennesket gennem sin livsførelse 
hele tiden og i ethvert øjeblik må afgøre med sig selv, om det vil leve umiddelbart i troen, eller 
om det gennem refleksion vil umuliggøre det absurde spring. 

Man kan således som troende ikke læne sig tilbage i hængekøjen og tro at den hellige grav er 
velforvaret – faktisk kan man ifølge Kierkegaard slet ikke definere sig som troende, da et liv i 
tro kun er fragmentarisk – i relation til ens konkrete handlinger. Det er i handlingsøjeblikket, 
mennesket afgør, om det vil leve på basis af tro eller refleksion, altså om det vil træffe det valg 
i tro, som mennesket principielt ikke kan træffe, men som blot umiddelbart må leves i tillid. 

Frygt og Bæven
Kierkegaard syn på tro viser sig bl.a. i skriftet ”Frygt og Bæven”, som er en fortolkning af 
fortællingen om Abrahams rejse til Morija-bjerget, hvor han på Guds befaling skal ofre sin søn 
Isak (1. Mosebog 15). Abraham er for Kierkegaard et symbol på troen. Det Gamle Testamente 
selv siger ikke meget om Abrahams reaktion på Guds krav om, at han skal ofre Isak. Han gør, 
hvad han får besked på, og han ”troede Herren” (1. Mosebog 15,6). Dette udlægges nu i Det 
Nye Testamente som det, at Abraham hele vejen igennem stolede på Gud – selvom han ikke 
havde nogen formodning om at få Isak tilbage.  (Hebræerbrevet 11,17-19) Det er denne tanke-
gang, Kierkegaard bygger videre på.

Abraham har fået en meningsløs ordre af Gud. Ikke bare ødelægger den grundlaget for Guds 
løfte om, at Abraham skal få masser af efterkommere. Den strider også imod det helt grund-
læggende og alment etiske forhold, at man ikke slår sit eget barn ihjel. Der er heller ikke et 
højere formål med ofringen af Isak. Det er ikke sådan, at Abraham bliver stillet en belønning 
i udsigt. Ofringen tjener heller ikke en højere sag, sådan som det fx ofte er tilfældet med nu-
tidens selvmordsbombere. Ofringen af Isak sker heller ikke for at formildne Gud, sådan som 
det typisk er tilfældet i fx græsk-romerske religioners beretninger om børne/menneskeofrin-
ger. Kravet om at ofre Isak er ganske uden begrundelse eller mening. 

Befalingen om at Abraham skal ofre Isak er helt og aldeles uforståelig ud fra et menneskeligt 
synspunkt. Alligevel rykker befalingen ikke ved Abrahams tillid til Gud. Troen er her ikke 
moral eller etik. Den kan ikke erstattes med indsigt, fornuft eller viden. Og det er netop Kier-
kegaards pointe med historien: At pege på troen – ikke som et valg, der er truffet på baggrund 
af modne overvejelser, ikke som etik eller moral, men som det at leve i tillid til, at for Gud er 
alting muligt.

469 f.Kr.-399 f.Kr., græsk filosof, i sin samtid en velkendt og kontroversiel skikkelse i 
Athen. Sokrates kendes hovedsageligt fra Platons skrifter. Det er også den Sokratesfigur, 
Platon skildrer i sine dialoger, som Kierkegaard forholder sig til. 

sokraTes
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Tvivl og tro 
Abraham er i Det Nye Testamente et symbol på tro uden tvivl. Abraham tvivlede ikke på Gud, 
men troede imod alle odds (Paulus brev til Romerne 4) I ”Philosofiske Smuler” definerer Ki-
erkegaard også tvivlen som troens modsætning:

”Tro og tvivl ere ikke to Arter af Erkjendelse, der lade sig bestemme i Continuitet 
me hinanden; thi ingen af dem er Erkjendelses-Akter, og de er modsatte Lidenska-
ber. Tro er Sands for Tilblivelse og Tvivl er Protest mod enhver Slutning, der vil 
gaae ud over den umiddelbare Sandsning og den umiddelbare Erkjendelse. Den 
egne Tilvære F.eks. nægter Tvivleren ikke, men han slutter Intet; thi han vil ikke 
bedrages.” 

(”Philosofiske Smuler”).

Tvivlen vil ikke bedrages og unddrager sig enhver slutning. Er man i tvivl, har man vanskeligt 
ved at beslutte sig, og man kan ikke rigtig tage et standpunkt. Og gælder det, som man er i 
tvivl om, det absurde (Gud), så kan tvivlen aldrig gøre sig færdig, men vil umuliggøre tilli-
den, altså umuliggøre troen. Først når tvivlen helt opløses, kan troen få plads – et barskt og 
provokerende trosbegreb!
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Begrebet Kærlighed hos Kierkegaard

Hvor kommer kærligheden fra? Er det kærlighed at elske kæresten og bedstevennen, og 
er kærlighed handlinger eller ord? Dette er nogle af de problematikker Søren Kierke-
gaard behandler i sit forfatterskab.

Kierkegaard behandler først og fremmet begrebet kærlighed i værket ”Kjerlighedens gernin-
ger” (se dog også fx ”Opbyggelige Taler”). Kjerlighedens Gjerninger er en undersøgelse af den 
kristne næstekærlighed. Grundsynspunktet i værket er, at der er en modsætning mellem det 
”verden” forstår ved kærlighed og så det, der menes med kristen næstekærlighed. 

Kærlighedens udspring
Når Kierkegaard skal definere kærlighed tager han udgangspunkt i de bibelske forestillinger 
om kærlighed. Det vil sige, at for Kierkegaard kommer al kærlighed fra Gud. At et menneske 
kan elske overhovedet og i særdeleshed det andet menneske, er altså et resultat af, at Gud har 
elsket mennesker først.  

Som sådan er kærligheden for Kierkegaard dybt grundet i mennesket. Den er skjult et sted i 
menneskets inderste. Men denne kærlighed i menneskets inderste grunder altså igen i Guds. 
Kærligheden har således Gud som mellembestemmelse. Dvs. at et kærlighedsforhold forstås 
som et forhold mellem tre: Man kan ikke elske næsten uden også at elske Gud, og man kan 
ikke hævde, at man elsker Gud, hvis det ikke viser sig ved, at man elsker næsten: 

”Mennesket skal begynde med at elske den Usynlige Gud, (…) men det at han 
så virkelig elsker den Usynlige skal netop kendes på at han elsker den broder han 
ser. ” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”). 

”Gudsforholdet er Mærket på hvilket Kjerligheden til Mennesker kjendes som 
den ægte.” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”). 

Faglige delmål for elevernes forståelse af begrebet tro  
i relation til Kierkegaard:

•  At kærligheden ifølge Kierkegaard grunder i Gud.

•  At kærligheden har mange former med yderpunkter i den absolutte selvforglem-
mende næstekærlighed og den relative selviske forkærlighed.

•  At kærligheden alene viser sig som handling – jf. at den kendes på frugterne og er 
levet liv i modsætning til lære.



53

Forkærlighed og næstekærlighed
Kærligheden er altså for Kierkegaard ”grundet dybt i menneskets væsen”.  Men for Kierke-
gaard er kærlighed noget mere og noget andet end den umiddelbare følelse af kærlighed. Med 
den umiddelbare kærlighed mener Kierkegaard fx forelskelse, elskov og kærlighed mellem 
venner. Men at elske den eneste ene eller bedstevennerne er ikke kærlighed, det er i virkelig-
heden bare at elske sig selv. Kierkegaard kalder det forkærlighed, eller driftens og tilbøjelighedens 
kærlighed.

Den eneste kærlighed, der ikke er forkærlighed, er den form for næstekærlighed, man kan 
læse om i Bibelen. Næstekærligheden er en fordring til mennesket fra Gud. Fordringen inde-
bærer, at mennesket skal elske næsten for næstens skyld, og ikke fordi næsten er elskelig eller 
sympatisk. Næstekærlighed er således selvfornægtende kærlighed:

”At elske Næsten derimod er selvfornegtelsens Kjerlighed, og Selvfornegtelsen 
jager just al forkjerlighed ud ligesom den jager al Selvkjerlighed ud –(…) 

(”Kjerlighedens Gjerninger”)

”Vilde Nogen mene, at et Menneske ved at blive forelsket eller ved at have fundet 
en Ven, havde lært den christelige Kjerlighed, da er han i en stor Vildfarelse.” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”)

”Derimod er det den christelige lære at elske Næsten, at elske hele Slægten, alle 
mennesker, endog fjenden, og ikke gjøre Undtagelse, hverken Forkjerlighedens 
eller Afskyens.” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”)

Du skal elske
Den kristne næstekærlighed er altså lydighed mod Bibelens/Jesu bud om at elske næsten som 
sig selv. Næstekærlighed er derfor en pligt. Kierkegaard er godt klar over, at det forekommer 
modsætningsfyldt, at det at elske handler om lydighed og pligt; Han er klar over, at buddet 
om at ”du skal elske” vender op og ned på det naturlige menneskes forestillinger og begreber 
om kærlighed – ja buddet kan i sidste ende oprøre eller forarge den, der ikke har hørt det før.

”Gjør forsøget her; Glem et øjeblik hvad du ellers kjender som til Kjerlighed(…)
og siig da, om det nogensinde var faldet Dig ind at tænke dette: Du skal elske.” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”)

Forkærligheden, driften og tilbøjeligheden hader nemlig pligten, men det er ifølge Kierke-
gaard, fordi forkærligheden er afhængig af sin genstand og kun vil elske det elskelige. Men 
fordi næstekærligheden er en pligt, er den ikke afhængig af sin genstand. Pligten frigør så at 
sige kærligheden fra sin genstand. Den finder derfor den anden elskelig på trods af hans eller 
hendes fejl og mangler. Den elsker formålsløst, ikke motiveret af hverken medlidenhed eller 
beundring, men fordi det er en PLIGT. Kristelig kærlighed er altså at finde den givne næste 
elskelig, fremfor lede efter at et menneske, man skønner, er værd at elske: 



54

”Saaledes frigjør dette ”skal” Kjerligheden i salig Uafhængighed; en sådan Kjer-
lighed står og falder ikke med sin Gjenstands Tilfældighed…”

 (”Kjerlighedens Gjerninger”)

”Det er ikke opgaven: at finde den elskede gjenstand, men opgaven er: at finde den 
elskede gjenstand elskelig.” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”)

Du skal elske næsten
Hvem er så næsten? Næsten er ifølge Kierkegaard den nærmeste, men ikke i for-
kærlighedens forstand: den elskede eller vennen 

(”Kjerlighedens Gjerninger”) 

”At elske den Elskede, siger Christendommen, ”gjøre ikke ogsaa Hedningerne det 
samme?” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”)

Næsten er ethvert menneske, man møder. Det er buddet eller pligten, der gør næsten til næ-
sten og ikke særlige egenskaber ved ham eller hende. At elske næstekærligt er at se bort fra egne 
forestillinger om, hvad der er værd at elske: ”Næsten er ikke til. Næsten er en forestilling. En 
kristelig forestilling om at ethvert menneske er elskværdigt og skal behandles som sådan.” 
(Pia Søltoft: ”Næsten er ikke til”, Religionslæreren 1/2013).

Kærlighed som handling
Ifølge Kierkegaard er kærligheden som nævnt skjult et sted i menneskets inderste. Det er 
imidlertid en trang ved Kjerligheden, at den gerne vil ytre sig. Det vil sige vise sig som hand-
ling. Elske, understreger Kierkegaard med henvisning til 1 Johannesbrev 3, 18, kan man nem-
lig ikke i ord eller talemåder. Kærlighed må tros og leves: ”Hvad det er, kan ikke besynges, 
det maa troes og leves”. 

Nu er det imidlertid ikke sådan, at man kan udpege en kærlig handling; fordi én giver penge til 
de fattige, eller besøger den ensomme, beviser det ikke, at der er tale om en kærlig handling: 

”Der er ingen Gjerning, ikke én eneste, ikke den bedste, om hvilken vi ubetinget 
tør sige: Den som gjør dette, han beviser ubetinget derved Kjerlighed. Det beror 
på hvorledes Gjerningen gjøres.” 

(”Kjerlighedens Gjerninger”).

Der er altså ikke nogen handling, der ubetinget kan udpeges som kærlig. Man kan ikke se 
næstekærligheden. Men dog, slår Kierkegaard fast, skal kærligheden kendes på frugterne. Ki-
erkegaards afvisning af at udpege en særlig handling som kærlig vil understrege det forhold, 
at der ikke er en opskrift på, hvad næstekærlighed er. Den kan ikke udpeges og defineres som 
at udføre bestemte handlinger. Næstekærlighed hører hjemme i situationen som handling i 
øjeblikket, der hvor næsten er.
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Kunstnerbiografier
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Christian Lemmerz
Christian Lemmerz (f. 1959) er født i Karlsruhe i Tyskland. Han er uddannet klassisk billed-
hugger på Kunstakademiet i Carrara i Italien (1978-82) og Kunstakademiet i Danmark (1982-
86). Han har været medlem af Værkstedet Værst og Performancegruppen Værst. Lemmerz 
arbejder i marmor, bronze, gips, silikone, plastic, voks, margarine, papir, ståltråd, kød og fedt. 
Hans kunstneriske bredde strækker sig over installation, videoværker og performance, sceno-
grafi til opera- og teaterforestillinger, bogillustrationer, grafik og ikke mindst tegning i såvel 
stort som lille format. I 2012 har Lemmerz renoveret og udsmykket alteret og det østvendte 
vindue i Lyngby Kirke.  

Lemmerz er en af de absolut dygtigste skulptører i Danmark og en af de ganske få, der selv 
er uddannet til at hugge mormorskulpturer. I 1984 arbejdede Lemmerz sammen med Erik A. 
Frandsen med Kierkegaards tankeunivers i deres performance Cordelia, der referer til Forfø-
rerens Dagbog. Det folkelige gennembrud kom imidlertid med installationen af døde grise i 
1994 på Esbjerg Kunstmuseum. Udstillingen er sigende for Lemmerz’ kunstneriske praksis, 
der kontinuerligt kredser om eksistentielle temaer – specielt gennem begreberne lidelse, for-
gængelighed og død. Lemmerz’ værker tager som regel udgangspunkt i menneskekroppen, 
hvorigennem følelser, handlinger og begreber tematiseres. Udtrykket og tilgangen spænder 
fra det klassiske over sort humor og anfægtelse. I mange af skulpturerne er der konkrete reli-
giøse begreber og bibelske figurer på spil som fx Adamfiguren og Judas-Kristus-figuren, der 
begge tematiserer begrebet skyld, mens hans senere udstillinger bærer titler som fx ”The City 
of God”, ”Inferno”, ”Resurrection”.

Ifølge Lemmerz er kunst det medium, der bedst egner sig til at udforske vores eksistens. Lem-
merz udtaler selv, at han skaber på baggrund af sine egne erfaringer og sjælelige sår, og at der 
er andre kunstnere, som er bedre til at male blomster – men siger han: ”jeg er skide god til sår.” 
Kunsten giver ifølge Lemmerz redskaber til at tænke med og til at undslippe vanetænkning. 
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Erik A. Frandsen 
Erik A. Frandsen (f. 1957) er autodidakt kunstner. Han opfatter sig selv som maler, men arbej-
der både med maleri, lysmaleri (med neonlys), grafik, kultegning, foto, borede stålplader, mo-
saik, skulptur og installation. Frandsen var medlem af avantgardegruppen Værkstedet Værst, 
der i 1980´erne var rugekasse for De unge vilde, som han også var en del af. I 1984 arbejdede 
Frandsen, sammen med Christian Lemmerz, med Kierkegaards tankeunivers i deres perfor-
mance Cordelia, der referer til Forførerens Dagbog. Han har blandt meget andet udsmykket 
Århus Universitet og to af kronprinseparrets lokaler på Amalienborg i København. Derudover 
er han rigt repræsenteret på danske museer. Som en af de få danske kunstnere blev han i 1992 
inviteret til at udstille på Dokumenta i Kassel, og senest har han haft stor succes i Kina. I 2013 
forventes arbejdet med en altertavle til Sankt Jacob Kirke på Østerbro i København færdig.   
 
Erik A. Frandsen afsøger konstant begrebet virkelighed gennem hverdagsmotiver, øjebliks-
billeder og stilleben, der på forskellig vis indgår i værkerne og deres forlæg. Han udsætter 
historiske genrer og motiver for en værdimæssig ombytning: Høj og lav bytter plads, således 
at tidligere tiders religiøse mosaikker nu viser motiver fra snapshotsfotos bygget op af mosa-
iksten. Gennem den omfattende produktion løber adskillige hilsener til internationale popart-
kunstnere som Andy Warhol og Jeff Koons, mens hans mosaikker som kunstnerisk strategi 
mest af alt kan sammenlignes med Bjørn Nørgaards gobeliner. 
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Peter Brandes 
Peter Brandes (f. 1944) er autodidakt inden for maleri, tegning, skulptur, glasmosaikker, ke-
ramik og grafik. Han er rigt repræsenteret på danske kunstmuseer og på en række museer i 
Europa og USA. Har modtaget det danske Ridderkors og er fra Det danske Kunstakademi 
tildelt Eckersbergmedaljen. 

Brandes signatur er det ekspressive og koloristiske maleri, hvor farve og penselstrøg intensi-
verer den motiviske fortolkning og åbner billedet for en umiddelbar sanselig og følelsesmæs-
sig indlevelse for beskueren, selv om motiverne ofte er både litterære og vidende fortolkninger 
af bibelske fortællinger, religiøse begreber eller personer og historier fra den græsk-romerske 
antik. Han har arbejdet specifikt med Kierkegaard i flere sammenhænge, dels med en serie 
af Kierkegaard-portrætter, dels med den store Kierkegaardvase, der er udført til Industriens 
Hus. Derudover har Peter Brandes en mangeårig optagehed af Isakmotivet, der knytter an til 
såvel angsten og troen i Kierkegaards tænkning som til Brandes egen familiehistorie med hans 
bedstefar Isak. 

Brandes har udsmykket talrige offentlige pladser og kirker i Danmark samt udformet kirke-
udsmykninger og mindesmærker i blandt andet Hamborg, USA, Norge og Jerusalem. I Dan-
mark har Brandes stået for totaludsmykninger af Vejlå Kirke i Ishøj (1997), Andreaskapellet i 
Roskilde Domkirke, hvortil han også har lavet den store bronzeport (2011) samt Dyssegårds-
kirken i Gentofte (2012). Derforuden har han lavet udsmykninger til Gamtofte Kirke, Nørre-
markskirken og flere andre. Brandes har desuden illustreret ”Illiaden” og ”Odysseen” samt 
mange andre væsentlige værker inden for kunst, litteratur og religion.  
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Maja Lisa Engelhardt 
Maja Lisa Engelhardt (f.1956) er uddannet ved Kunstakademiet i Odense. Hun har adskillige 
soloudstillinger i ind- og udland samt utallige udsmykningsopgaver bag sig. Har stået for 
udsmykninger af bl.a. Christiansborg, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde 
Universitet og mere end 20 kirkeudsmykninger herunder bl.a. Tørslev Kirke, Frederiks Kirke 
og Farsø Kirke. I april 2012 modtog Maja Lisa Engelhardt Skovgaard-medaljen for sin smukke 
bronzeport til Viborg Domkirke. Engelhardt har illustreret et utal af bøger fra Saxo over Inge-
mann og Grundtvig til Pär Lagerkvist og Kierkegaards tre gudelige taler – Lilien paa Marken 
og Fuglen under Himlen. 

Maja Lisa Engelhardt har gennem hele voksenlivet beskæftiget sig med Kierkegaards tænk-
ning og teologi. Engelhardt arbejder videre i traditionen fra guldaldermalernes romantiske 
landskab, hvor specielt Lundbye har været forbillede og inspirationskilde. Derudover er hun 
præget af den abstrakte ekspressionisme, Per Kirkeby og ”De unge vilde” fra 1980érne. Maja 
Lisa Engelhardt er landskabsmaler, men kombinerer dette med de bibelske fortællinger ved fx 
at arbejde med motiver som vejen, den brændende tornebusk, tornekronen og opstandelses-
figuren som elementer i landskabet. Derved kommer landskabet til at udtrykker religiøse og 
eksistentielle følelser og erfaringer.  
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Cathrine Raben Davidsen 
Cathrine Raben Davidsen (f. 1972) er uddannet ved kunstakademierne i København, Haag og 
Firenze. Hendes formsprog er figurativt, og hun arbejder med maleri, tegning, grafik, skulp-
tur, scenografi og keramik. Raben Davidsens henter inspiration i bl.a. renæssancens kunst, 
og hendes motiver kredser om figurer og forvandlinger hentet fra klassikere som fx Homers 
”Odysseen” og Ovids ”Forvandlinger”. I billederne kobles de historiske og litterære referen-
cer ofte med en slags attributter fra modeverden – beklædning, sminke, hatte, fjer etc.   

Raben Davidsens værker er repræsenteret på danske og internationale udstillinger samt dan-
ske museer. Cathrine Raben Davidsen har gennem et tidligere teologistudium bl.a. været 
optaget af Kierkegaards tænkning. De eksistentielle temaer har hun taget med sig i billedu-
niverset, hvor de mange ansigter og figurer konfronterer beskueren og samtidig holder sig 
på afstand. Raben Davidsen arbejder konsekvent med en spænding mellem modsætninger: 
Figurerne er både skønne og tomme, dybe/eksistentielle og kitsch’ede, insisterende og fjerne, 
markante og diffuse, traditionsbundne og historieløse. Hendes værker kredser ofte om iden-
titetsproblematikker, forvandlingsmotiver og relationer.
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Museumsbesøg og udstillingsturne 

I forbindelse med projektet udstilles de fem kunstværker på ni forskellige museer og ud-
stillingssteder rundt i landet, så flest mulige elever får lejlighed til at se de originale værker 
i virkeligheden. Nedenfor er der lavet et skema over museumsturneen, der viser, hvornår 
værkerne udstilles hvor. Her kan man orientere sig om hvilket museum, der ligger tættest på 
ens skole. 
Det er de lokale skoletjenester, der hver især laver en aftale med det nærliggende museum om 
muligheder for omvisning og undervisning på museet eller udstillingsstedet. Kontakt derfor 
din lokale skoletjeneste for at høre, hvad du skal gøre for at få en omvisning på det nærmeste 
museum/udstillingssted. 

Tidspunkt Udstillingsplan 

Aug. – sep. 2013 Nationalmuseet

Oktober 2013 Vejle Kunstmuseum

November 2013 Ribe Kunstmuseum

December 2013 SAK Kunstbygning, Svendborg

Januar 2014 Randers Kunstmuseum

Februar 2014 Vendsyssel Kunstmuseum

Marts 2014 Kunstcenteret Silkeborg Bad

April 2014 Holstebro Kunstmuseum

Maj 2014 Annaborg, Hillerød

De præcise udstillingsperioder vil fremgå af hjemmesiden.

Bilag 1



66

Biografiske fikspunkter i Kierkegaards liv

Som tidligere nævnt sammenfattede professor C.K.F. Molbech ifl. Joakim Garffs artikel året 
efter Kierkegaards død dennes biografi på følgende måde: »Om hans Liv er der jo overhovedet 
saa Lidt at sige, naar man vil holde sig til ydre Begivenheder. At han er født den 5te Mai 1813, at han 
blev Student 1830, Candidat 1840, Magister 1841 og døde 1855, det er jo omtrent hvad der kan angives 
af ydre biographiske Data, og det er ikke interessant. Desto rigere er vel hans indre Liv, hans personlige 
Udvikling, men det har fundet sit Afpræg i hans Skrifter, og dets bedste Indhold er vel nedlagt i disse«.

På trods af dette har vi i skoleprojektet en intention om at sætte lidt mere kød og blod på per-
sonen Søren Kierkegaard ved at benytte os af en række af de fakta og formodninger, som de 
senere års biografiske studier af Kierkegaard har fremsat. Vores ønske med den biografiske 
oversigt er dobbelt:

1)  At give et formodet og primært kronologisk billede af Kierkegaards liv, som det foldede 
sig ud i den historiske og geografiske samtid. Det vil fx sige, at vi skal se Kierkegaard:

   -  gå rundt i gaderne i København, hvor han talte med alverdens almindelige menne-
sker.

  - stå ved sin skrivepult (jf. Københavns Museum)
  - Stå på en sten på heden i Sædding og forestille sig sin fars forbandelse af Gud
  - vandre rundt i Gribskov og ved kysten i Gilleleje
  - sidde i operaen i Berlin for at se Don Juan
  - gå på universitetet
  - osv

2)  At få indflettet en række ekskurser om de fem hovedbegreber, eleverne efterfølgende skal 
fordybe sig i gennem undervisningsforløbet: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.

Her er logikken den, at Kierkegaard med sin filosofi fører ethvert menneske, der kommer i 
kontakt med ham, ud til kanten af tilværelsen og opfordrer det til at foretage det afgørende 
spring ud i troen, hvis det for alvor vil påtage sig et liv i egentlig eksistens. Dette spring er 
imidlertid ikke en engangsforestilling, men et spring som foretages i forbindelse med enhver 
handling og altså i ethvert øjeblik i tilværelsen. De enkelte begreber og Kierkegaards pointe 
med dem kan foldes ud via en eller flere bibelske fortællinger eller anden fiktion.

Tidstavle og begivenheder

1768:  Kierkegaards far, Michael, får som 12-årig lov at rejse hjemmefra i Sædding i Vestjylland 
til København for at klare sig selv. Tidligere i sit liv har Michael, mens han vogtede får, 
stillet sig op på en høj og forbandet Gud, fordi han mente, Gud svigtede ham ved at 
have givet ham et koldt og mistrøstigt liv som fårehyrde. En oplevelse som tilsynela-
dende kommer til at påvirke ham resten af hans liv. Den tog dog af efterhånden som 
han klarere sig bedre og bedre, men slog så pludselig over i en besættelse om, at Gud 
ville hævne sig på ham og hans familie pga. forbandelsen. I København søgte Kierke-
gaards far Gud gennem den strenge Brødremenighed Herrnhuterne i Stormgade, og 
han ernærede sig først som hosekræmmer siden som forretningsmand.
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1794: Michael Kierkegaard gifter sig med Kirstine Nielsdatter Røyen. 

1796: Kirstine Røyen dør barnløs. Hendes mand opfatter det som Guds straf.

1797:  Michael gifter sig med sin tjenestepige Ane Sørensdatter, der var gravid. Med Ane får 
Michael 7 børn, hvoraf de 5 dør inden deres 33. år (jf. Jesus’ alder). Også dette opfatter 
Michael som en straf fra Gud.

 
1813:  Den danske stat erklærer sig i januar bankerot pga. deltagelse i Napoleonskrigene, hvil-

ket sender landet ud i en økonomisk krise. Som en af de få privatpersoner har Michael 
investeret sin formue i kongelige obligationer, hvilke er de eneste værdipapirer, der 
ikke bliver devalueret af krisen. Derfor kan Søren leve hele sit liv i økonomisk ubekym-
rethed uden at behøve at arbejde.

1813:  Søren Aabye Kierkegaard kommer til verden d. 5. maj i København. Under sin opvækst 
opdrages Søren strengt religiøst og undrer sig løbende over Gud hårdhed, men tilegner 
sig samtidig evnen til at argumentere og vinde en debat ved at lytte til faderens mange 
diskussioner med sine forskellige gæster.

  Samtidig skærpes han fantasi, fordi han sjældent får lov at gå ud på gaden for at lege. I 
stedet inviterer faderen ham til at gå rundt med ham i hånden inde i lejligheden, hvor 
han så fortæller detaljeret om de steder, Søren foreslår, de skal gå hen.

1821:  Kierkegaard begynder i skolen (Borgerdydskolen)

1830:  Søren tager studentereksamen med udmærkelse og påbegynder det teologiske studi-
um, men bruger over en 10-årig periode studietiden til at følge mange andre forelæs-
ninger end teologi.

1834:  Sørens mor dør. Det er påfaldende, at Kierkegaard aldrig nævner sin mor i nogen af sine 
skrifter, hverken i de udgivne eller i sine dagbøger.

1835:  Søren mener ifølge flere forskere – uden der dog kan siges at være enighed herom – at 
opdage hemmeligheden bag faderens strenghed – nemlig hans tidligere forbandelse af 
Gud – og benævner den selv Den store jordrystelse. Faderen har som nævnt gennem hele 
livet frygtet for Guds hævn på ham selv og hans familie og tolkede bl.a. sin første kones 
og de fem af børnenes tidlige død i lyset heraf. For Søren sætter det sig også som en frygt 
for ikke at blive ældre end Jesus blev, hvilket altså ikke holdt.

1835:  Søren foretager sin første lange rejse ud af København. Tidligere var det længste, han 
havde været væk fra København, Ballerup og Hillerød. Turen gik til Gilleleje, hvorfra 
han foretog vandringer i Gribskov. (jf. billeder af mindesten og Otteveiskrogen samt 
udsigt mod Fredensborg). Af Kierkegaards dagbogsoptegnelser kan man se, at det er 
under dette ophold, han binder sig til det religiøse i erkendelsen af det, han kalder ”det 
archimediske Punct” – et punkt hvorfra et menneske kan løfte hele verden og sin forståel-
se af livet, hvorfor dette punkt netop må ligge uden for verden – i transcendensen, også 
benævnt Gud.

1837:  Søren flytter hjemmefra og bor hele sit liv uden fast samlever – i flere perioder dog med 
diverse tjenestefolk.* 
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1838:  Sørens far dør. Måske dette tab afføder en periode med drukture i byens natteliv. Efter 
en tid målretter han dog i stedet sine teologiske studier på universitetet.

 Samme år debuterer Kierkegaard som forfatter med ”Af en endnu levendes papirer”.

1840: Kierkegaard afslutter sin teologiske embedseksamen.

1840:  Kierkegaard foretager hen over et par måneder i sommeren en rejse til faderens hjemby 
Sædding – bl.a. for at se det sted, hvor faderen i sin barndom forbandede Gud.

1840: Den 10. september forlover Søren sig med Regine Olsen.

1841:  Kierkegaard udgiver sin universitetsafhandling: ”Om begrebet Ironi”, men opfatter selv 
sin forfatterdebut som udgivelsen af ”Enten-Eller” to år efter.

1841:  Forlovelsen mellem Søren og Regine ophæves d. 11. oktober.

1841:   Kierkegaard rejser i oktober første gang til Berlin for at studere, men hører undervejs 
også Don Juan i operaen. Hjemkomst 6. marts 1842.

1843:  Anden rejse til Berlin (8. – 30. maj), hvor han bl.a. undersøger, at en gentagelse er mulig.

1843:  ”Enten-Eller” udkommer 20. februar.

1843:  ”Gjentagelsen” og ”Frygt & Bæven” udkommer 16. oktober.

1844:  ”Philosophiske Smuler” udkommer 13. juni, mens ”Begrebet Angest” udkommer 17. 
juni. (jf. begreberne angst, tro og frihed).

1845: ”Stadier paa Livets Vei” udkommer 30. april.

1845: Tredje rejse til Berlin (13. – 24. maj).

1846: Fjerde rejse til Berlin (2. – 16. maj).
  Satirebladet ”Corsaren” gør i tekst og tegning grin med Kierkegaard, der går til modan-

greb på bladet i andre aviser. Selv om Kierkegaard selv havde udfordret ”Cosaren” til 
polemikken ramte forhånelsen ham hårdt.

1847: ”Kjerlighedens Gjerninger” udkommer 29. september. (jf. begrebet kærlighed).

1847:  3. november gifter Regine Olsen sig med Johan Frederik Schlegel.

1849:  Danmark får sin første Grundlov, hvilket Kierkegaard var skeptisk over for.
  Samme år i slutningen af juni udkommer ”Sygdommen til Døden”. (jf. begreberne 

skyld og tro).

1854:  Kierkegaard begynder i slutningen af året udgivelsen af tidsskriftet ”Øieblikket”, hvor 
han går til kamp mod kirkens forhold af kristendommen. Første artikel bar titlen ”Tag 
et Bræk-Middel” og var en reaktion på hofprædikant Martensens udnævnelse af sin 
forgænger biskop Mynster som et sandhedsvidne i talen ved dennes begravelse. Striden 
og angrebet på kirken varede til Kierkegaards død.
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1855:  Kierkegaard falder om på gaden eller i sit hjem og indlægges på hospitalet d. 2. oktober 
og dør 11. november – formentlig af en neurologisk lidelse. Han begraves på Assistens 
Kirkegård d. 18. november. Gravstedet er bevaret og kan stadig beses.

* Kierkegaards adresser i København:
1813 – 37: Nytorv 2
1837 – 38: Løvstræde 7
1838 – 40: Kultorvet 11
1840 – 44: Nørregade 35
1844 – 48: Nytorv 2
1848 – 50: Rosenborggade 9 & 7
1850 – 51: Nørregade 35
1851 – 52: Østerbrogade 24
1852 – 55: Skindergade 38
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Introduktion til besøg i den lokale kirke

Under arbejdet med opgaverne på projektets hjemmeside er eleverne blevet udfordret til at 
gå i dialog med de forskellige begreber og Kierkegaards forståelse af dem i relation til deres 
eget liv – altså en mere personlig og nutidig refleksion over begrebernes indhold og relevans. 

Ved besøget i kirken er tanken, at præsten supplere disse overvejelser med et fagligt input 
om den nutidige kristendoms svar på de udfordringer, som de fem begreber er for livet som 
menneske. På den måde skulle projektet gerne bidrage med såvel en nutidighed af faglig som 
personlig karakter.

Til besøget i den lokale kirke skal hver af grupperne medbringe et udprint af det kunstværk, 
de har arbejdet med. I kirken vil de som noget af det første blive bedt om at gå en tur rundt 
i kirken og dvæle ved de enkel-te steders brug og betydning for på den baggrund at placere 
deres billede det sted, de mener, har størst relevans for det begreb billedet er lavet til.

Når alle 5 grupper har placeret deres billede, går klassen samlet rundt til de forskellige steder, 
hvorefter grupperne på skift motiverer deres placering af billedet. Som opfølgning på elever-
nes indspil kommenterer præsten eleverne overvejelser og kobler dem til det af de kirkelige 
ritualer, som efter præstens mening mest prægnant og meningsfuldt rummer en håndtering af 
det pågældende begreb, samt hvordan det kommer til udtryk i selve ritualet.

Med kirkebesøget bevæger projektet sig som det fremgår væk fra Søren Kierkegaard, fordi 
tråden fra hans begreber trækkes op til en nutidig udgave af kristendommen. Men det betyder 
ikke, at eleverne ikke undervejs i samtalen kan inddrage, hvad de har lært om Kierkegaard 
– blot er pointen snarere at ruste dem yderligere til den afsluttende opgave på hjemmesiden, 
hvor de også med inspiration fra kirkebesøget skal fremstille et nutidigt udtryk for forståelsen 
af det begreb, de har fordybet sig i.
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Dramaøvelser 

De lærere, der som en del af projektet har taget imod tilbuddet om deltagelse i det forudgåen-
de kursus om filosofi med børn og unge, som er blevet udbudt i samarbejde med forskellige af 
landets centre for undervisningsmidler, vil have mulighed for at inddrage nogle af skuespille-
ren Claus Damgaards dramaøvelser som en kropslig introduktion af Kierkegaards begreber. 
Flere af øvelserne vil, som det er fremgået på kursusdagen, kunne bruges i relation til flere af 
begreberne, hvorfor der nedenstående blot til inspiration og for erindringens skyld gives et 
par eksempler på disse relationer mellem begreberne og nogle af kursets øvelser.

Øvelse 1: MINI-KOSMOS-FODFÆSTE-SPILLET

Her står eleverne to og to overfor hinanden med let spredte ben og håndfladerne mod hin-
anden. Øvelsen går ud på at få modparten til at miste fodfæstet gennem mimik, gestik og 
bevægelse af arme og hænder i form af enten ved skub eller pludselig fjernelse af hænderne, 
så modparten vipper fremover. Den der mister fodfæstet skal lægge sig på knæ med armene 
over hovedet og råbe, at vedkommende har fejlet.

Øvelsen kobles let til begreberne frihed, skyld og angst: Indenfor reglerne har man i kampen 
frihed til at gøre, hvad man vil mod den anden for at få denne til at fejle og tabe. Man kan være 
skyld i den andens nederlag, og ydmygelsen i at skulle lægge sig på knæ overfor modparten 
kan være angstprovokerende.

Øvelse 2: MINI-KOSMOS-TYNGDE-OPGAVEN

Også her arbejder eleverne sammen to og to idet den ene skal slæbe rundt på den anden som 
en byrde. Den ene stiller sig bag den anden og tager sine arme ind under den foranståendes 
arme for derefter at lægge sine hænder fast om skuldrene på den foranstående, der derefter 
skal gå rundt i lokalet på så normal vis som muligt, mens den bagvedhængende skal gøre sig 
så tung som mulig.

Øvelsen kan relatere til såvel kærlighed som tro, skyld og frihed: Kærlighed og tro fordi der 
skal udvises en vis grad af fysisk nærhed og tillid i øvelsen. Frihed pga. sin modsætning i 
hæmmet bevægelsesfrihed og skyld, fordi man som bagvedhængende kommer til at optræde 
som byrde for modparten.

Øvelse 3: GENTAGELSES-SPILLET

I gentagelsesspillet står eleverne igen to og to med ryggen til hinanden og lang afstand fx til 
en begyndelse 5 meter, hvis pladsen tillader det. I instruktionen siger man, at de på tidspunkt 
skal vende sig mod hinanden. Når begge har vendt sig, skal de iagttage hinanden og på tids-
punkt udsige en iagttagelse om den anden. Fx ”Du har grønne bukser på”. Modparten skal så 
gentage udsagnet, men ændre ”du” til ”jeg”, så vedkommende siger: ”Jeg har grønne bukser 
på”. Derefter gentager den første sit udsagn: ”Du har grønne bukser på” osv. indtil en ny iagt-
tagelse overtager opmærksomheden. Det kunne fx være: ”Du smiler”, som følges op af et: ”Jeg 
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smiler” osv. Man gentager så længe man vil, og det er frit hvilke af deltagerne, der vil tage 
initiativ til at ændre udsagn. Det skal blot hele tiden være et udsagn om en iagttagelse om den 
anden. Det skal ikke fremgå af instruktionen, at man gerne må gå tættere på hinanden, men 
sker det ikke af sig selv, kan man eksperimentere med at gå helt tæt på og udveksle erfaringer 
om, hvad det betyder for oplevelsen.

Kikser man i sin replik skal man i lighed med den første øvelse lægge sig på knæ på gulvet 
med armene over hovedet og råbe: ”Jeg har fejlet”. Derefter starter øvelsen forfra.

Øvelsen relaterer fx til begreberne kærlighed, tro, frihed og angst. De to første igen fordi øvel-
sen kræver en vis grad af tillid de involverede imellem – herunder til, hvad man finder på at 
udsige om hinanden – fx negative udsagn om den andens udseende eller påklædning. Det kan 
tillige blive tale om et vist nærvær, hvis man laver øvelsen helt tæt på hinanden. I den nærhed 
kan angsten også vise sig. Friheden ligger i, at man i princippet kan sige til hinanden, hvad 
man vil, og det angstprovokerende igen i ydmygelsen ved at skulle lægge sig på knæ foran 
den anden og erkende sin fejl.
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Dansk:

Det talte sprog:  
- anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd
- udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form
- forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler

Det skrevne sprog: 
- fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form
- forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra   
  forskelligartede medier
- udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form 
- anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi 
- hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb
- bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdag

Sprog, litteratur og kommunikation: 
-  demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litte-

ratur og andre udtryksformer
-  gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og 

virkemidler
-  gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og 

andre udtryksformer
-  forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk 

gennem litteraturhistorisk læsning.

Kristendomskundskab:
 
Livsfilosofi og etik: 
-  reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimensi-

on og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, 
kristendommen før og nu samt ikke-kristne religioner og livsopfattelser

-  udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af 
tilværelsen i kristendommen, samt i ikke-kristne religioner og livsopfattelser.

Bibelske fortællinger: 
-  udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne 

tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv
- forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål

Kristendommens historie: 
-  forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolk-

ning af tilværelsen

Projektets relation til slutmål for dansk og religion

Bilag 5
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