
www.kierkegaardbynature.com

Søren Kierkegaard
Dansk filosof og teolog

Gå dig dine bedste tanker til
i fodsporene på Søren Kierkegaard

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det 
daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har 
gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke 

saa tung, at man jo [ikke] kan gaae fra den”

Interaktiv historisk vandrerute, der inviterer 
til meningsfulde samtaler igennem Søren 

Kierkegaards elskede København.



App’en fås på 7 sprog - dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, 
kinesisk og japansk

Tag på en historisk vandring i 
Søren Kierkegaards fodspor

Intet sted i verden kommer du så tæt på Søren Aabye Kierkegaard (1813-
1855) som i det København, han holdt så meget af og hvor han tilbragte 
langt størstedelen af sit liv. Her finder du hans fødehjem, og alle de andre 
adresser og studiemiljøer, der dannede rammen om et imponerende forfat-
terskab fra en af verdens største filosoffer.

Du har nu muligheden for at blive guidet gennem 6 kilometers byvandring 
og ’menneskebad’ i Søren Kierkegaards København. 

Herunder ser du et overblik over stoppene på ruten. Post 1 til 9 ligger alle 
i indre by, mens turen mod post 10 guider dig over søerne og til Nørrebro.

Sådan gør du

1

2

3

4

Download museums app’en, Useeum,  
i App Store eller Google Play.

Søg på Kierkegaard by Nature Køben-
havn for at få adgang til oplevelsen. 
Tryk på ’Køb guide’ for at købe dig ad-
gang til den fulde oplevelse for 35kr.

Inden du starter turen, brug da lidt tid på at gøre dig klar. Orien-
ter dig godt på kortet. Husk at have nok strøm på telefonen, lys 
på skærmen og lyd til at lytte til citaterne.

Du er nu klar til at gå! Undervejs kan du se din egen placering på 
ruten, under ’Vandreruten’, og ved at zoome ind og ud på kortet 
finder du vej til næste post.

Rigtig god fornøjelse!
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