
Varme ord om livet er en lille gave til én, du gerne  
vil glæde. Ordene er en hyldest til livet, sådan som 
det er på godt og ondt, og ord og streg er gode at 
læse, uanset om man er ung eller gammel, glad  
eller sorgfuld. 

Giv bogkortet som bog eller hæng det på en anden 
gave som kort.

”Livets mening er livet.”
Erik Warburg, 1956.

Bogkortene i En Gave fra Karen-Schultz er en serie 
nummererede små bøger skrevet til mennesker og 
anledninger. 
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varme ord om livet

Livet er den første gave, du får i livet. Og måske den ene-
ste gave, du skal af med igen.
 Glæden ved at have fået denne gave kan være så stor, 
at alt andet kan overkommes. Min fætter tog til sin mors 
dødsleje for at tage afsked; ikke fordi hun havde været 
en god mor for ham, slet ikke. De havde heller ikke haft 
kontakt med hinanden i mange, mange år. Nej, han tog 
afsted til hendes dødsleje, fordi hun trods alt havde givet 
ham livet. Og livet var han så glad for.
 Men udover at være en gave, vi kan være glade for, er 
livet også bare det, der sker, mens vi lægger store planer. 
Livet er hverdag og trummerum, livet er vores omgang 
med de mennesker og måske dyr, vi holder af.

Jeg var engang til et bryllup i en familie, hvor sorg og 
død havde sat sine spor. En kvinde i familien holdt på 
den baggrund en fantastisk tale til brudeparret. Hun 
nævnede bl.a. den gængse forestilling om, at når ulyk-
ken melder sin ankomst, som når vi bliver alvorligt syge, 
ja så tager vi vores liv op til revision, og så beslutter vi os 



for at gennemføre den store rejse til Afrika eller til at bo 
et andet sted. Kort sagt at gøre dét, vi altid har villet.
 Men nej, understregede hun i sin tale: Det må dreje 
sig om, at vi efter revisionen – igen – kan konstatere, at 
vi allerede lever det liv, vi ønsker. At der ikke er noget at 
lave om.

Den tale har jeg tænkt på mange gange siden. Den for-
tæller så smukt om det enkelte menneskes helt almin-
delige liv, hvor glæde og sorg, begejstring og skuffelse 
skiftes og krydser spor og danner den mosaik af levet 
liv, som efterhånden bliver til en livshistorie. Bliver til 
din livshistorie.

Så mens vi venter på, at alt muligt andet skal ske, ja så 
sker livet. Det er dejligt at vide, at det liv ind imellem 
kan være varmt og fyldt af glæde.

Vi skal huske at nyde livet, for det varer ikke ved. Vi skal 
leve det liv, vi ønsker, her og nu.

Karen Blixen er citeret for at have fortalt om en amulet, 
som hun fik af en meget god ven. Amuletten kunne godt 



åbnes, men hun fik at vide af sin ven, at hun først måt-
te åbne amuletten den dag, hvor hun enten var meget, 
meget ulykkelig eller meget, meget lykkelig. 
 Og den dag kom selvfølgelig. Selvfølgelig. Og hun 
åbnede amuletten og så, at der indeni stod: Det varer 
ikke ved.

Undervejs er det en gave at kunne skelne mellem, hvad 
du kan gøre noget ved, og hvad du lige så godt kan lade 
ligge. Der er vilkår i livet, vi uanset alle gode kræfter 
ikke – slet ikke – kan lave om på. 

Hvis du har den gave at kunne afgøre, hvornår du kan 
gøre noget, og hvornår du ikke kan gøre noget, ja, så er 
du helt særligt heldig. 
 For så kan du bruge de kræfter, du har – sparsomme 
eller stærke – netop dér, hvor det kan nytte.



Meningen med livet?

»Har man sit hvorfor? med livet, så forliger man sig 
med næsten ethvert hvordan?«

Friedrich Nietzsche

Afgudernes ragnarok eller hvordan man filosoferer med hammeren.  

København: Gyldendal, 1993, s. 24. Org., 1888.



Et værdigt mål

»Det mennesket virkelig trænger til, er ikke en spæn-
dingsfri tilstand, det er at stræbe og kæmpe for et eller 
andet værdigt mål.«

Viktor Frankl

Selvrealisering

»Selvrealisering er slet ikke et muligt mål, af den simple 
grund, at jo mere et menneske stræber efter den, desto 
mere går det glip af den. For kun i den udstrækning, 
et menneske hengiver sig til virkeliggørelsen af sit livs 
mening, realiserer det sig selv. Med andre ord, selvrea-
lisering opnås ikke, hvis den bliver et mål i sig selv, kun 
som en bivirkning.«

Viktor Frankl

Psykologi og eksistens (2. udg.). København: Gyldendal, 1982, 

s. 114. Org. 1947.Psykologi og eksistens (2. udg.). København: Gyldendal, 1982, s. 109. Org. 1947.



At sige ja

»Alle valg er fravalg er en vigtig nøgle til at forstå, hvor-
for det er så svært at beslutte sig. At beslutte sig for noget 
medfører uundgåeligt, at man afskærer sig fra noget: 
ethvert ja rummer også et nej.«

Irvin D. Yalom

Kærlighedens bøddel og andre psykoterapeutiske fortællinger.  

København: Hans Reitzels Forlag, 1994, s. 18. Org. 1980.



Hvad er frihed?

»Frihed er blot et andet ord for ikke at have noget at 
miste.«

Kris Kristofferson
Me and Bobby McGee, 1969

»Hvem kan sejle foruden vind?
Hvem kan ro uden åre?
Hvem kan skilles fra vennen sin
uden at fælde en tåre?«

Carl Viggo Meincke (1902-1959)

Svensk folkemelodi



»Tilliden er kittet, som holder os sammen 
i et fællesskab.«

Hendes Majestæt Dronningen

Nytårstale, 1999.



En fabel fortæller, at sandheden og falskheden tog ud 
til havet for at bade sammen. Mens sandheden stadig 
var i vandet, stjal falskheden den andens tøj, tog det på 
og forsvandt. I stedet for nu at tage falskhedens tøj på 
valgte sandheden at gå nøgen hjem.

Hvad skal jeg være?

Hellere
 blive
  til
   nogen

end 
 blive
  til
   noget.



Penge i livet – livet i penge

»Profit is like oxygen. If you don’t have enough, you won’t 
be around long; but if you think life is about breathing, 
you’re missing something.«

Russell Lincoln Ackoff
Professor på The Wharton School, 

University of Pennsylvania



Den lange udgave

»Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer 
man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. 
Hvilken sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop 
ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver for-
staaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig 
Ro til at indtage Stillingen : baglænds.«

Søren Kierkegaard

Papirer. København: Gyldendal, 1968-78, 

(2. udg.), 1968, bind 4, s. 61.

Den korte

»Livet er en gåde. Løsningen står på bagsiden.«
Storm P. (1882 – 1949)



»Der hvor kærligheden genfødes, der genfødes livet.«
Vincent Van Gogh (1853-1890)



»Jeg har en tendens til at stå i lort til hagen. Og ærligt 
talt bryder jeg mig ik’ om smagen.«

Liam O’Connor (1979  – )

Rolig rolig.

”Ro på den lille krop, livet er langt, og du når det nok”
Natasja Saad (1974 – 2007)

Fi er min.



Livets opgave

Mennesket står livet igennem med opgaven at forvalte 
kærlighed og had, styrke og svaghed, at skelne mellem 
godt og ondt og at forvalte liv og død.
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