
Kom
pashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum

 
Tlf 45 83 92 83, ka@

kom
pashuset.dk, 

www.kom
pashuset.dk 

 

C:\Users\Kirstine Andersen\Kompashuset\Julekalender\JulekalSK\CitatlistejulkalSK5.doc 

Kirstine Andersen 
 

DAGEN GODT BEGYNDT 

 MED KIERKEGAARD 

 

1. Forstaee min Bestemmelse 

’Det, der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig 
selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, uden 
forsaavidt en Erkjenden maa gaa forud for enhver Handlen. 

Det kommer an paa at forstaae min Bestemmelse, at see hvad 
Guddommen egentlig vil, at jeg skal gjøre; det gjælder om at finde en 
Sandhed, som er Sandhed for mig,  at finde den Idee, for hvilken jeg 
vil leve og døe.’ 

….'Det er derefter min Sjæl tørster, som Africas Ørkener efter Vand.' 

Gilleleje-optegnelse, Papirer I, s53  
 

2. At udrette sin Gjerning 

’Ethvert Menneske kan da udrette Noget, han kan udrette sin Gjerning., 
Gjerningen kan være saare forskjellig, men dette bliver altid at 
fastholde, at ethvert Menneske har sin Gjerning, og Alle saaledes 
forliges i det Udtryk, at de gjøre hver sin Gjerning.’ 

Enten – Eller 2, s272 

3. Forstand på Livet 

’Han faaer nu en Smule Forstand på Livet, han lærer at efterabe de 
andre Mennesker, hvordan de bære sig ad med at leve – og saadan 
lever han nu ogsaa… men et Selv var han ikke, et Selv blev han 
ikke.’ 
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Sygdommen til døden, s108 

4. At danne sig Selv 

..det Selv, der er Formaalet, er ikke et abstrakt Selv, der passer 
allevegne, og derfor intetsteds, men et concret Selv, der staaer i 
levende Vexelvirkning med disse bestemte Omgivelser, disse Livsforhold, 
denne Tingenes Orden. Det Selv, der er Formaalet, er ikke blot et 
personligt Selv, men et socialt, et borgerligt Selv. Han har da sig selv 
som Opgave for en Virksomhed, hvorved han som denne bestemte 
Personlighed griber ind i Livets Forhold.  

Enten-eller 2, s242 
 

5. At have travlt … 

’Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at 
have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad, og 
rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgjørende 
Øieblik sætte sig på en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver 
overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller 
Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham 
ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel vare sig for at 
lee?  

Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke 
som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, 
reddede Ildtangen? Hvad mere redde de vel ud af Livets store 
Ildebrand?' 

Enten Eller I, s28 
 

Julekalenderen med alle 24 citater kan købes hos forlaget Frydenlund 
eller bestilles gennem din boghandler. 


