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International
attraktion
indviet
VANDRING: Kirkegaard-vandring i
Gilleleje blev indviet
med store navne,
stor begejstring og
stor tilslutning.
GILLELEJE: - Og jeg blir’ ved
med at gå, ja jeg blir ved med
at gå...
Sådan sang Michael Falch
søndag formiddag i Kulturhavnen i Gilleleje. Og
musikeren har da også selv
vandret, blandt andet Bornholm rundt, og han har læst
Kierkegaard. Ja, faktisk har
sangeren et helt crush on filosoffen. Det var dette, der
søndag havde bragt ham til
indvielsen af Søren Kierkegaard vandringsruten, Kierkegaard by nature, som er
Gribskovs nye internationale turistattraktion.
For Kierkegaard gik også,
han vandrede, så meget
at han på en enkelt måned
skulle have omsålet sine
støvler fire gange.
Grunden til at han vandrede i Gilleleje, var, at hans far
havde sendt ham til toppen
af Nordsjællands, bort fra
hovedstandens fristelser, så
han kunne gøre sit teologistudium færdigt.
Og selvom Søren Kierkegaard kun blev 42 år, nåede han at skrive filosofiske
værker, der placerer ham i
toppen af international filosofi og i en liga med H.C. Andersen, Bohr og Blixen, når
det gælder international berømmelse. Et af de centrale
værker er »Enten-Eller« og
citatet »De fleste mennesker
haster så stærkt efter nydelse, at de haster den forbi« fra
dette værk kunne man læse
på den t-shirt, som mange
frivillige og folk fra bestyrelsen og Visit Nordsjælland
bar søndag den 5. maj - på filosoffens 206-års fødselsdag
såmænd.
Vandringsruten er på 12
kilometer, men den kan tages i bidder, med udgangspunkt ved stejlepladsen på

Gilleleje Havn. For hver kilometer er der en pæl med et
citat af Kierkegaard og på en
App kan man få spørgsmål
og i øvrigt andre oplysninger.
Meningen er, at den vandrende begiver sig ud på en
vandring, en reflektion og
den fordybelse, som står i
kontrast til tiden.
App’en er udviklet til
en række sprog: engelsk,
spansk, tysk, japansk, kinesisk og fransk.

Hooked på Kierkegaard

Jakob Aagaard Mortensen
er manden bag ruten. Han
har selskabet Walktoexplore og har i fem år udviklet
vandreruter med et filosofisk tilsnit. Den første var
en rute i den græske filosof
Aristoteles fodspor på den
græske ø Lesbos, hvor denne tænkte sine tanker for
2300 år siden.
- Jeg blev inviteret til Gilleleje og blev helt hooked på
Kierkegaards historie, fortalte Jacob Aagaard. Kierkegaard.
Kierkegaard selv indlogerede sig i 1835 på Gilleleje
kro i syv uger og Gilleleje
blev et af hans absolutte
yndlingssteder.
I oktober 2018 gik Jacob
Aagaard
»med
svedige
håndflader« til et møde med
Gribskov Kommune - som
straks kunne se potentialet.
Og så er det gået hurtigt. Ruten er blandt andet udviklet
med 100.000 kroner i støtte
fra LAG-midlerne og Visit-Nordsjælland har stillet
viden og hjælp til rådighed i
processen.
- Det er en international
attraktion. Søren Kierkegaard er kendt i den store
verden, folk lærer ligefrem
dansk for at kunne læse
ham på originalsproget, siger Berit Elmark fra VisitNordsjælland.
Berit Elmark er også medlem af bestyrelsen, der har
Andreas Kamm, tidligere
generalsekretær i Dansk
Flygtningehjælp, som for-

Jacob Aagaard Mortensen fik ideen til den vandrerute med app, som nu er realiseret bare et halvt år efter. 
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transmitteret til resten af
den store Kulturhavn.
Efter taler af Jacob
Aagaard - som Michael
Falck mente, burde tage
navneforandring til Jacob
Gå-gård -, af Morten Jørgensen (NG) fra Gribskov Kommune, formand for udvalget for Kultur, erhvervs og
oplevelsesøkonomi, var der
mini-koncert med Michael
Falch.
Herefter kunne man høre
Sundhedsforsker,
professor Bente Klarlund, så var
der vandreprøvetur, hvor
blandt andre præst og Kierkegaard-ekspert Pia Søltoft

deltog. Tilbage i kulturhavnen kunne deltagerne høre
Ôzlem Cekic og Andreas
Kamm sætte fokus på dialogmøder som redskab til erkendelse og forståelse mellem mennesker.
Hertil kaffe og kage.
Appen Kierkegaard by Nature kan downloades til Iphone og android. Her finder
man citater, spørgsmål, gps
kort med mere indlagt - og
indtalt af Michael Falch.

Michael Falch spillede senere søndag intimkoncert i Kulturhavnen.
mand.
- Vi møder jo alle Kierkegaard og hans tanker, hvad
enten vi ved det eller ej.
Jeg har selv i mit arbejde i
flygtningehjælpen
været
meget optaget af det centrale: Tænk dig om, Kend dig
selv, som også Kierkegaard
beskæftiger sig med. Ved
du nemlig ikke, hvem du
selv er, bliver dit fodfæste i
forhold til andre mennesker
også mærkværdigt, sagde
formanden for bestyrelsen.

musik fandt sted, blev det

mikk

Udsolgt

300 mennesker havde fundet vej til arrangementet,
der dermed var »udsolgt«,
det vil sige lukket for flere
tilmeldinger og deltagere.
Det var nemlig, hvad der
kunne være på Mezzaninen,
i Bolværket og i biblioteket.
Fra den sal, hvor taler og

Mange havde valgt at bruge en søndag på den nye attraktion i Gilleleje.

Garagebryggeri og Skands vandt på ølfestival
ESRUM: Der var spænding
til det sidste, da årets tre
øl-vindere blev fundet lørdag eftermiddag.
I alt 13 mikrobryggerier
og syv håndbryggere havde
indleveret deres bud på en
moderne klosterøl. Og Og
dommerpanelet var ikke i

tvivl.
Årets håndbrygger blev
Hoppes
Garagebryggeri,
som vandt med deres meget
moderne udgave af et klosterbryg, nemlig en hvedeøl
med citrus. Øllet vil kunne
smages under sommerens
arrangementer på Esrum

Kloster & Møllegård.
Årets mikrobrygger blev
– meget glædeligt og meget
overraskende for Esrum
Kloster, lyder det fra arrangørerne – Skands Bryggeriet med den nye Winterbock,
som er skabt særligt til
Esrum Kloster og kun for-

handles her.
Dommerne fandt, at denne
bock på allerfineste vis repræsenterer folkets bud på
klosterbryg,
i det bock’en først og fremmest blev fremstillet blandt
almindelig mennesker i det
14. århundredes Tyskland,

og derfra blev optaget i de tyske klostre.
Man kan – stadig – finde
Winterbock’en på hylderne i
Esrum Klosters butik.
Og endelig blev Årets Publikumsfavorit med en overbevisende sejr Small Batch
Brewery fra Bornholm.

Det lille bryggeri på Rønne
Havn har gået en sejrsgang
på øen i Østersøen.
Ølfestivalen blev afholdt
på Esrum Kloster den 3.-4.
maj.
mikk

