
8 I det Huus, hvor jeg nu boer paa Nørregade, 
boer ovenover vistnok en Logerende, som man kan 
kalde en stille og rolig Logerende, han er nemlig 
ude hele Dagen. Uheldigviis holder han en Hund, 
der er hjemme hele Dagen igjennem. Den ligger i 
det aabne Vindue og interesserer sig nu for Alt.
 SØREN KIERKEGAARD: Journalen, 1850

9 Naar I sidde i Theatret, berusede i æsthetisk 
Nydelse, da have I Courage til at fordre af Digte-
ren, at han skal lade det Æsthetiske seire over al 
Usselhed. Det er den eneste Trøst, der bliver tilba-
ge, og hvad der er endnu blødagtigere, den Trøst 
tage I, hvem Livet ikke har givet Anledning til at 
prøve Eders Kræfter. 
 SØREN KIERKEGAARD: Enten – Eller, 1843

10 Eensomt lever han, som skriver for ’hiin En-
kelte’, utilgængelig og i Grunden kjendt af Ingen. 
Om Dagen seer man ham hele Timer gaae op og 
ned af de mest befærdede Gader i Kjöbenhavn midt 
i Folkevrimlen; om Natten siges hans eensomme 
Bolig at straale af Lys. Riig, uafhængig, synes han 
at være det mindre af et sygeligt og pirreligt Lune, 
som finder Anledning til Misfornöielse med selve 
Solen, naar dens Straaler falde i en anden Retning 
end han önsker det.
 FREDRIKA BREMER: Liv i Norden, 1849

11 Saa har Garveren hos hvem jeg boer Som-
meren igjennem plaget mig med Stank. Mange, 
mange Gange har jeg maattet formelig anvende 
Aandskræfter for ikke at blive syg af Utaalmodig-
hed. Mishandlet paa mange Maader af Pøbelagtig-
hed og Nysgjerrighed har mit Hjem været mig en 
Trøst, det at have et behageligt Hjem min største 
jordiske Opmuntring. 
 SØREN KIERKEGAARD: Journalen, 1849

12 Søren Kierkegaard blev i Søndags begraven fra 
Frue Kirke: der var fra Vedkommendes Side gjort 
meget lidt. Kirkestolene stode lukkede, og Trængs-
elen i Gangene var saaledes særdeles stor. Madam-
mer med røde og blaae Hatte løbe ud og ind, item 
Hunde med Mundkurve.
 H.C. ANDERSEN: Breve fra Hans Christian Andersen, 1878

13 I Dag kom et Ladegaardslem til mig ude i 
Grønningen og overrakte mig en Skrivelse, som 
han bad mig at gjennemlæse. Den begyndte saale-
des: Jeg kaster mig i dybeste Underdanighed paa 
Knæ for Dem o.s.v.; – uvilkaarligt saae jeg ud over 
Papiret for at see, om han gjorde det; han gjorde 
det imidlertid ikke. 
 SØREN KIERKEGAARD: Journalen, 1842

1 Langebro har sit Navn af Længden; som Bro 
er den nemlig lang, men Broens Længde som Vei 
er ikke betydelig, hvad man let overbeviser sig om 
ved at tilbagelægge den. Naar man saa staaer paa 
den anden Side: paa Christianshavn, saa synes det 
igjen at Broen dog maa være lang som Vei, thi man 
er langt, meget langt borte fra Kjøbenhavn.
 SØREN KIERKEGAARD: Stadier paa Livets Vei, 1845

2 Naar en af de andre Præster har beregnet deres 
Tale paa Solskin, saa tale de om Solskin, selv om 
det skylregner; men naar Visby præker, og der fal-
der en Solstraale ind i Kirken, saa griber han denne 
Solstraale og taler saa længe og saa smukt og op-
byggeligt om den, at man selv gaaer bort med en 
Solstraale i Hjertet. Han er den eneste Improvisator 
af dem Alle.
 H.P. HOLST: Søren Kierkegaard truffet, 1986

3 Min Paraplui, mit Venskab. Den forlader mig al-
drig, kun engang har den gjort det. Det var et forfær-
deligt Stormveir; jeg stod ene og forladt af alle Men-
nesker, ene paa Kongens-Nytorv; da vendte ogsaa 
min Paraplui sig. Jeg var raadvild, om jeg skulde lade 
den fare for dens Troløshed og blive Misanthrop. 
 SØREN KIERKEGAARD: Papir, 1840-1842

4 En anden Dag kunde man paa Østergade ved 
Middagstid mellem 2 og 4 i Sværmen følge den 
spinkle og tynde Skikkelse med det ludende Hoved, 
med Paraplyen under Armen, der næsten ufravige-
ligt var at finde her paa det saakaldte ”Strøg”, der er 
den mellemfine Verdens Corso i Kjøbenhavn.
 GEORG BRANDES: Søren Kierkegaard truffet, 1986

5 Det er det skjønneste Øieblik i mit Liv, naar 
jeg staaer nede paa Badehusene afklædt, Døren er 
aaben – den vide Horizont – Luften er diset – jeg 
har Intet mere med Verden at gjøre – jeg er splitter-
nøgen – springer ud i Vandet. 
 SØREN KIERKEGAARD: Papir, 1843

6 Hvilken fortræffelig Modsætning, i det ene Øi-
eblik lade sin Tanke haste ud i den uendelige Udsigt 
over Vandet ved Knippelsbro, i det næste fordybe 
sig i at beskue Torsk og Rødspætter i et Hyttefad. 
 SØREN KIERKEGAARD: Journalen, 1843

7 Jeg kunde maaskee reproducere min Barndoms 
Tragoedie, den forfærdelige, hemmelige Forklaring 
af det Religieuse som bange Ahnelse spillede mig i 
Haanden som min Phantasie udhamrede, min For-
argelse paa det Religieuse i en Novelle kaldet: den 
gaadefulde Familie. 
 SØREN KIERKEGAARD: Journalen, 1843

Kierkegaard og København! 
Uden sin fødeby havde Ki-
erkegaard været som en sjæl 
uden legeme. Og uden dette 
bysbarn havde København al-
drig fundet den samme plads 
i litteraturen. Når man læser 
Enten – Eller, Stadier paa Li-
vets Vei eller Begrebet An-
gest, bevæger man sig ikke 
blot ind i en litterær fiktion, 
men også i en fortidig verden: 
København i den floromvund-
ne Guldalder – midt mellem 
biedermeier og modernitet. 
Det var her, Kierkegaard tog 
sit daglige “menneskebad”, 
her han indøvede sin kristen-
dom, her han fandt motiverne 
til sine værker. København og 
københavnerne gav Kierke-
gaard stof til psykologiske stu-

dier – og anledning til psyki-
ske sammenbrud. Byen var på 
én gang hans “kjære Hoved- 
og Residensstad Kjøbenhavn” 
og “det lille indspærrede Sted 
eller Locum, Piattets Hjem, 
Kjøbstaden Kjøbenhavn”. Al-
ligevel havde han nok i Kø-
benhavn og behøvede hverken 
at tage til Paris eller London 
for at finde inspiration. Hans 
hjem og rod var en verden, der 
ikke spredte sig unødigt, men 
udfoldede sig på den nødtørf-
tigste plads: fra Assistens Kir-
kegård i nord til Christians-
havn i syd, fra Toldboden i øst 
til Frederiksberg Have i vest. 
København og Kierkegaard!

PETER TUDVAD

KORTLITTERÆRE

Kierkegaard 
& København

Litterære kort er et projekt der vil 
fremhæve stedspecifik litteratur 
ud fra en overordnet tematik. 
Eksempelvis København i børne-
højde, Kierkegaards København 
eller litterære drukture. Tag et kort 
i hånden og gå på opdagelse i 
litteraturen og i dit lokalområde.
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