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SØREN KIERKEGAARD 
TEOLOG FILOSOF FORFATTER

Født: 5. maj 1813 

død: 11. november 1855

Søren Kierkegaard er manden bag et af de mest 
originale og fascinerende forfatterskaber i nyere tid. 
over for såvel filosofiske som politiske systemer frem-
hæver Kierkegaard det enkelte menneskes betydning 
og ansvar og bliver derfor ofte betegnet som eksisten- 
tialismens fader. med sine indgående analyser af 
fænomener som angst og fortvivlelse var Kierkegaard 
også i psykologisk henseende langt forud for sin tid. 
Kierkegaard levede, tænkte og døde i København, 
hvor hans bøger, der for en stor dels vedkommende 
blev affattet pseudonymt, kun fandt få læsere og han 
selv kun ret begrænset anerkendelse. Hans labyrin-
tiske forfatterskab, der også tæller en lang række op-

byggelige taler udgivet i eget navn, er blevet kaldt en 
litteratur i litteraturen og er i dag genstand for inten-
siv forskning over det meste af kloden. Kierkegaard  
har haft betydning for jean-Paul Sartre, Simone 
de beauvoir og albert Camus, men også inspireret  
martin Heidegger, Karl jaspers og Ludvig Wittgen-
stein. teologisk har Kierkegaard præget blandt andre 
dietrich bonhoeffer, Paul tillich, Karl barth og rudolf 
bultmann. Litterært har han påvirket forfattere som 
Henrik Ibsen, august Strindberg og Franz Kafka, men 
hans virkningshistorie er i dag global og hans værker 
oversat til alverdens sprog.

Niels Christian Kierkegaard, Søren Kierkegaard, 1907.

 

DIALOG mELLEm LIVSANSKUELSER

ENTEN–ELLER

maSke og tomHeD
Enten-Eller former sig som en omfattende dialog mellem 
en yngre æstetiker og en noget ældre etiker. Æstetikeren 
lever bohemens frie liv, dyrker det skønne i denne verden, 
elsker teatrets trylleri, skriver henført om mozarts don 
juan, foragter spidsborgerens småtskårne livsførelse og 
begærer det intense, det sublime, øjeblikkets salighed. 
Han ynder at maskere sig, men hans mange masker 
skal i virkeligheden blot skjule hans manglende identitet. 
det lykkes ham ikke at få sammenhæng og retning i sin 
tilværelse, og han mister sin eksistentielle bevægelses-
frihed: »jeg er tilmode som en brik i Schakspillet maa 
være det, naar modspilleren siger om den: den brik kan 
ikke røres«.

forførelSenS kunSt
Enten–Ellers første del afsluttes med »Forførerens dag-
bog«, hvor johannes Forføreren fiffigt får listet sig ind  
på livet af uskyldigheden Cornelia, vækker hendes begær 
og løber med hendes dyd på dagbogens sidste sider. 
Hvor det for don juan kommer an på mængden, 1003 
alene i Spanien, interesserer johannes sig for forførelses-
spillet som en pikant, psykologisk proces. »Forførerens 
dagbog« vakte i samtiden forargelse og blev – berettiget 
eller uberettiget – sat i forbindelse med Kierkegaards 
egen forlovelseshistorie. »man væmmes, man ækles,  
man oprøres«, skrev tidens dominerende smagsdommer 
johan Ludvig Heiberg i sin omtale af dagbogen.

valgetS forDring
Sit eftermæle som eksistentialismens fader skylder 
Kierkegaard især sin etiske idealfigur, assessor Wilhelm, 
der i anden del af Enten-Eller indskærper sin æstetiske 
ven vigtigheden af at vælge eller overtage sig selv. et 
menneske er nemlig ikke uden videre sig selv og kan 
forfejle sin bestemmelse og ende som en anden, end det 
var anlagt til at skulle blive. Hvis man i mere pointeret 
forstand vil være sig selv, må man følgelig tilegne eller 
vælge eller modtage sig selv. og har man hang til para-
dokser, kan man konkludere, at det at blive sig selv er 
at blive en anden, end man var, før man begyndte at  
blive sig selv. Wilhelm selv er ægtemand og godtgør 
med eksempler fra sin egen erfaringsverden valgets 
uomgængelighed, ligesom han også fører et stort anlagt 
forsvar for ægteskabets gyldighed. Først og sidst gælder 
det ifølge Wilhelm om at blive sit livs »ansvarshavende 
redacteur« og derved gøre sig til den aktive og selektive 
hovedperson i sin egen livsfortælling: 

 Individet bliver sig da bevidst som dette bestemte 
 Individ, med disse Evner, disse Tilbøieligheder,  
 disse Drifter, disse Lidenskaber, paavirket af denne 
 bestemte Omgivelse, som dette bestemte Produkt 
 af en bestemt Omverden. Men idet han saaledes 
 bliver sig bevidst, overtager han det Altsammen 
 under sit Ansvar.

StaDier på livetS vej
det æstetiske, etiske og religiøse udgør således forskel-
lige perspektiver på tilværelsen, måder, hvorpå man kan  
forholde eller undlade at forholde sig til eksistentielle pro-
blemer og religiøse muligheder, måder, hvorpå man kan 
ankomme til sig selv – eller forblive ved siden af sig selv.

   

TEOLOGISK STUDENT

STUDIETIDEN

Umiddelbart efter studentereksamen i 1830 begyndte 
Kierkegaard at studere teologi, men anvendte dog især 
tiden på at læse filosofisk og romantisk litteratur. 
Foruden en række artikler i tidsskrifter og aviser skrev 
og udgav han for egen regning i 1838 skriftet Af en 
endnu Levendes Papirer. Udgivet imod hans Villie, der 
er en overmåde bidsk anmeldelse af H.C. andersens 
roman Kun en Spillemand. efter at have orienteret sig 
i Kierkegaards kritik tumlede andersen ifølge sig selv 
omkring »som i en døs« og måtte tage et »kjølende 
Pulver« for at genvinde sin mentale normaltemperatur.

Den SpenDable StuDent 
Ud af den uldne puppe, som skolekammeraterne kaldte 
Søren Sok, foldede sig i studietiden en lapset dandy,  
der var som skræddersyet til senromantikken. ved lån 
og kredit og helt ude af trit med hjemmets nøjsomhed 
anlagde den unge teologistuderende sig ekstravagante 
vaner, der indbefattede livsfornødenheder som fikse 
frakker, moderigtige hatte, spadserestokke, silketør-
klæder, handsker, cafebesøg, gode vine, cigarer, pibe-
tobak, teaterforestillinger og karetkørsel. alene i 1836 
havde den alt for spendable student oparbejdet en  
gæld på 1.262 rigsdaler, hvilket nogenlunde svarede  
til en professors årsgage!

Den forbanDeDe familie 
den overdrevent spendable adfærd har formentlig – 
også – været en reaktion på de dystre tildragelser i 
hjemmet på nytorv. endnu ikke 21 år gammel havde 
Søren aabye mistet fem søskende samt sin mor. Faderen 
tolkede de mange dødsfald som en hævnakt fra Guds 

side, der aldrig havde glemt, endsige tilgivet, at den 
hovedrige købmand engang som forfrossen fårehyrde 
havde besteget en lille høj på heden og forbandet Gud. 
Som en anden job skulle Kierkegaard miste sine børn, 
inden de var fyldt 34 år, jesu alder. 

tjeneStepigenS SiDSte Søn 
til forbandelsesepisoden føjede sig den pinagtige kends-
gerning, at faderen efter tabet af sin første hustru havde 
fået gjort sin tjenestepige gravid. at hun var identisk med  
den kvinde, der som sit sidste barn fødte Søren aabye, 
har formentlig fået jorden til at ryste under Kierkegaard, 
da han blev gjort bekendt med forholdene:

 Da var det, at den store Jordrystelse indtraf, den 
 frygtelige Omvæltning, der pludselig paanødte 
 mig en ny ufeilbarlig Fortolkningslov af samtlige
 Phænomener. Da anede jeg, at min Faders høie 
 Alder ikke var en guddommelig Velsignelse men 
 snarere en Forbandelse.

Skønt den makabre hævnhypotese bristede med fader-
ens død den 9. august 1838, var Kierkegaard junior 
så forhekset af regnestykket med Gud som den store 
ubekendte, at han onsdag den 5. maj 1847 noterede i 
sin dagbog: 

 Forunderligt, at jeg er fyldt 34 Aar. Det er 
 mig aldeles ubegribeligt; jeg var saa sikker 
 paa at døe inden den Geburtsdag eller 
 paa den, at jeg virkelig kunde fristes til at 
 antage, at min Geburtsdag er feil angivet.

Niels Christian Kierkegaard, Søren Kierkegaard, 1907.

når maSken falDer 
(…) veed Du da ikke, at der kommer en Midnatstime, 
hvor Enhver skal demasquere sig, troer Du, at Livet altid 
lader sig spøge med, troer Du, at man kan liste bort 
lidt før Midnat for at undgaae det? (…) Jeg har seet 
Mennesker i Livet, der saa længe bedrog Andre, at 
deres sande Væsen derved tilsidst ikke kunde aaben-
bare sig (…) men den, der ikke kan aabenbare sig, 
kan ikke elske, og den, der ikke kan elske, han er den 
Ulykkeligste af Alle.

Det æStetiSke i moDSætning 
til Det etiSke
Hvad er det Æsthetiske i et Menneske og hvad er det  
Ethiske? Herpaa vilde jeg svare: det Æsthetiske i et Men-
neske er det, hvorved han umiddelbar er det, han er; 
det Ethiske er det, hvorved han bliver det, han bliver«

kunSten at være Sig Selv
 (…) thi det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men 
at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar 
han vil det.

ånDenS StrengHeD
Aanden lader sig ikke spotte, den hævner sig paa Dig, 
den binder Dig i Tungsinds Lænke.

Det abSolute
Jeg vælger det Absolute, og hvad er det Absolute?  
Det er mig selv i min evige Gyldighed. Noget Andet 
end mig selv kan jeg aldrig vælge som det Absolute.

tvivl og fortvivlelSe
Tvivl er Tankens Fortvivlelse, Fortvivlelse er Personlig-
hedens Tvivl, derfor er det, jeg holder saa fast paa den 
Bestemmelse at vælge, der er mit Løsen, Nerven i min 
Livs-Anskuelse (…). Fortvivlelse er netop et Udtryk for  
den hele Personlighed, Tvivl kun for Tanken.

anSvaret
Først naar man i Valget har overtaget sig selv, iført 
sig sig selv, gjennemtrængt sig selv totalt saaledes, at 
enhver Bevægelse er ledsaget af Bevidstheden om et 
Ansvar for sig selv, først da har man valgt sig selv ethisk.

Det Sociale Selv
(…) thi 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.

at være ualminDeligt alminDelig
Det sande ualmindelige Menneske er det sande 
almindelige Menneske. Jo Mere af det Almeen-
Menneskelige et Individ kan realisere i sit Liv, desto 
ualmindeligere et Menneske er han.

kvinDen Som frelSer
(…) hav fremfor Alt lidt mere Ærbødighed for Qvinden; 
tro mig, det er dog fra hende Frelsen kommer, saavist 
som Fordærvelsen kommer fra Manden.

DET ETISKE 

ENTEN–ELLER 
ANDEN DEL

 

FAmILIEN KIERKEGAARD

BARNDOmmEN

Ejendommen til højre i billedet lige ved siden af Domhuset med de markante søljer og flagstangen
på tagrygningen tilhørte familien Kierkegaard frem til 1847 og blev først nedrevet i 1908.

Den gaffel-lignende genstand stammer fra en af Kierkegaards dagbøger

Søren aabye Kierkegaard blev født den 5. maj i ejen-
dommen på nytorv 2 i København som den yngste af  
en søskendeflok på syv. moderen ane var omtrent 45,  
faderen michael 56. om ane vides meget lidt. Læse og 
skrive formåede hun kun lige akkurat, men intellektuelt 
befandt hun sig milevidt fra sin ægtefælle michael, der  
som dreng havde forladt et ludfattigt liv på den jyske  
hede og var kommet i lære som hosekræmmer i Køben-
havn. Senere etablerede han sig som storkøbmand og 
forhandlede oversøiske luksusvarer som sukker, kaffe, 
bomuld og silke, men han virkede endvidere som ejen-
domshandler og børsmægler. også den økonomiske 
krise, der fulgte i kølvandet på krigene med england  
og førte til statsbankerotten i 1813, klarede han sig 
gunstigt igennem og tilvejebragte derved den formue, 
der blev den materielle forudsætning for hans yngste 
søns litterære virksomhed. 

 1813 blev jeg født i det gale Pengeaar,  
 da saa mangen anden gal Seddel blev 
 sat i Circulation. Og en saadan Seddel 
 synes min Existents bedst at kunne 
 sammenlignes med. Der er Noget ved 
 mig som var jeg noget Stort, men paa 
 Grund af de gale Conjunkturer gjelder 
 jeg kun lidet. / Og en saadan Seddel 
 blev stundom en Families Ulykke.

Den lille gaffel
nogen nem dreng var Søren aabye vist ikke. en kvart- 
fætter kaldte ham en forskrækkeligt forkælet og uartig 
dreng, der altid hang i sin moders skørter, mens en 
anden lakonisk har noteret, at Søren aabye som sæd-

vanlig sad i en krog og mulede. I hjemmet gik han 
under kælenavnet »Gaflen«, fordi det var det redskab, 
han havde nævnt, da man engang havde spurgt ham, 
hvad han helst ville være. »Hvorfor?« – »jo, saa kunde 
jeg ’gafle’ alt, hvad jeg vilde, paa bordet«. – »ja, men 
naar vi saa kom efter dig?« – »Saa stak jeg jer«.  
og det med gaflen hang ved takket være hans tidligt 
udviklede tilbøjelighed for satiriske bemærkninger.

Skolegang og opDragelSe 
Købmand Kierkegaard holdt jyske dyder som simpelhed 
og sparsommelighed i hævd og lod sin yngste søn bære 
en dragt af sortmeleret, groft stof og en trøje forsynet med 
korte skøder. og mens de andre drenge gik i støvler, 
måtte Søren aabye tage til takke med sko og tykke uld-
strømper fra faderens butik. efter at være blevet optaget 
som elev på borgerdydskolen i 1821 gik der ikke længe, 
før han fik tildelt øgenavnet Søren Sok.

ved sin principfasthed, angerfulde grublerier og liden-
skabelige fantasi efterlod faderen sig dybe spor i sin 
yngste søn, der i sine dagbøger skildrer ham med både 
hengivenhed og gysen:

 Som Barn blev jeg strengt og alvorligen 
 opdraget i Christendommen, menneskeligt 
 talt, afsindigt opdraget: allerede i den 
 tidligste Barndom havde jeg forløftet mig 
 paa Indtryk, som den tungsindige Olding, 
 der havde lagt dem paa mig, selv segnede 
 under – et Barn, afsindigt, paaklædt til at 
 være en tungsindig Olding. Frygteligt!

En håndtegnet fødselsdagsblomst fra Kierkegaard til niecen Henriette Lund på hendes 13-års fødselsdag.

ugiDeligHeD 
Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk  
en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstræng-
ende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde 
jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde 
reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa 
Summarum jeg gider slet ikke.

verDenS unDergang Som vittigHeD
Det hendte paa et Theater, at der gik Ild i Coulisserne. 
Bajads kom for at underrette Publicum derom. Man 
troede, det var en Vittighed og applauderede; han 
gjentog det; man jublede endnu mere. Saaledes tænker 
jeg, at Verden vil gaae til Grunde under almindelig 
Jubel af vittige Hoveder, der troer, at det er en Witz.

Den ene farve
Mit Livs-Resultat bliver slet Intet, en Stemning, en enkelt 
Farve. Mit Resultat faaer en Lighed med hiin Kunstners 
Maleri, der skulde male Jødernes Overgang over det 
røde Hav, og til den Ende malede hele Væggen rød, 
idet han forklarede, at Jøderne vare gaaede over, 
Ægypterne vare druknede.

filoSofferne Sælger uD
Det, Philosopherne tale om Virkeligheden, er ofte lige 
saa skuffende, som naar man hos en Marchandiser 
læser paa et Skildt: her rulles. Vilde man komme med  
sit Tøi for at faae det rullet, saa var man narret; thi 
Skildtet er blot tilsalgs.

SønDagSStemning 
og SorgfulD længSel
Solen skinner saa skjønt og livligt ind i mit Værelse, 
Vinduet staaer aabent i det næste; paa Gaden er 
Alt stille, det er Søndag-Eftermiddag: jeg hører 
tydelig en Lærke, der uden for et Vindue i en af 
Naboegaardene slaaer sine Triller, uden for det 
Vindue, hvor den smukke Pige boer; langt borte fra 
en fjern Gade hører jeg en Mand raabe med Reier; 
Luften er saa varm, og dog er hele Byen som uddød. 
– Da mindes jeg min Ungdom og min første Kjærlighed 
– da længtes jeg, nu længes jeg kun efter min første 
Længsel. Hvad er Ungdom? En Drøm. 
Hvad er Kjærligheden? Drømmens Indhold.

fortryDelSenS totalitet
Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, 
Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, 
Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig, 
eller Du ikke gifter Dig, Du fortryder begge Dele. 

Don juanS venuSbjerg
Middelalderen veed meget at tale om et Bjerg, som 
ikke er funden paa noget Kort, det hedder Venus-
Bjerget. Der har Sandseligheden sit Hjem, der har  
den sine vilde Glæder, thi den er et Rige, en Stat.  
I dette Rige har Sproget ikke hjemme, ikke Tankens 
Besindighed, ikke Reflexionens møiefulde Erhverven,  
der lyder blot Lidenskabens elementariske Stemme, 
Lysternes Spil, Beruselsens vilde Larm, der nydes blot i 
evig Tummel. Dette Riges Førstefødte er Don Juan.

DET æSTETISKE 

ENTEN–ELLER 
FØRSTE DEL

FORLOVELSEN

REGINE

»Du mit HjerteS HerSkerinDe«
Som nybagt teologisk kandidat tog Kierkegaard i som-
meren 1840 til jylland på en slags pilgrimsrejse med 
faderens forblæste fødeegn som den mere eller mindre 
symbolske destination. Hjemkommet herfra forlovede 
han sig den 10. september med den ni år yngre regine 
olsen, der ligesom han selv var den sidst tilkomne i en 
søskendeflok på syv. 

kunStenS kraft
regine vakte ikke blot en erotisk lidenskab, men bragte 
tillige så voldsomme kunstneriske kræfter i bevægelse, 
at Kierkegaard bestyrtet måtte konstatere, at hans be-
stemmelse ikke var at være ægtemand, men derimod 
– Kierkegaard. til almindelig forargelse og regines 
afgrundsdybe fortvivlelse så han sig derfor nødsaget 
til at ophæve forlovelsen den 12. oktober 1841. den 
skyldpådragende episode fik vidtgående betydning 
for forfatterskabet, hvor regine aldrig optræder med 
sit borgerlige navn, men er digterisk til stede i de kær-
lighedskonflikter, som værkerne gennemspiller med 
genial overhyppighed. 
 

orDløSe møDer 
efter deres brud mødtes de fordums forlovede påfald-
ende regelmæssigt inde i kirkernes kølige halvmørke, 
ude i de københavnske gader eller langs de høje, male-
riske volde, hvor de ordløst passerer hinanden i nogle 
sitrende sekunder, hvis intensitet bevidner, at platonisk 
kærlighed kan være vildere i sit væsen end den fuld-
byrdede erotik.

 Det Ulykkelige ligger ikke i, at de Elskende 
 ikke kunne faae hinanden, men i at de ikke 
 kunne forstaae hinanden.

Kierkegaard gjorde regine til sin litterære livsledsagerske 
og indgår i rækken af ulykkeligt elskende par – Pyramus 
& thisbe, dante & beatrice, romeo & julie, Kafka & 
Felice – der for altid hører sammen, fordi de aldrig fik 
hinanden i timeligheden, men tålmodigt måtte vente til 
engang i evigheden.

»guD velSigne Dig –«
regine blev i november 1847 gift med kontorchef johan 
Frederik Schlegel, der udnævntes til guvernør over 
dansk vestindien, hvor ægteparret opholdt sig fra 1855 
til 1860. På selve afrejsedagen fandt regine frem til 
Kierkegaard i menneskemylderet og sagde med den 
stilleste stemme: »Gud velsigne dig – gid det maa gaa
dig godt!« Kierkegaard nærmest forstenede, men fik dog 
lige lettet lidt på hatten hånden og hilst på sin gamle 
kærlighed – for sidste gang nogensinde. Hvad mester-
tænkerteologen Kierkegaard har tænkt i velsignelsens 
sekund, ved ingen, måske har han rent undtagelsesvis 
slet ingenting tænkt og bare ladet sig velsigne af kvinden 
i sit liv.

 Den Elskede var hun. Min Tilværelse skal 
 accentuere ubetinget hendes Liv, min 
 Forfatter-Virksomhed ogsaa kunne betragtes 
 som et Monument til hendes Ære og Priis. 
 Jeg tager hende med til Historien.

I et brev til Regine fra den 23. september 1840 har 
Kierkegaard tegnet sig selv stående midt på Knippels-
bro udstyret med en kæmpekikkert, der er rettet mod 
søfortet Trekroner, men som takket været nogle spids-
findigt skråtstillede spejle formår at indfange Regine i 
hendes hjem i Børsgade 66

Søren Kierkegaards forlovede, Regine Olsen (1822-1904), 
malet af Emil Bærentzen (1799-1868) i 1840.

 

POLITISPION OG GADEPRæST 

KIERKEGAARDS 
KØBENhAVN
 Nogle af mine Landsmænd mene vel, at  
 Kjøbenhavn er en kjedelig By og en lille By.  
 Mig synes den tvertimod (…) at være det 
 lykkeligste Opholdssted, som jeg kunde ønske. 
 Stor nok til at være en større By, lille nok til, 
 at der ingen Torvepriis er paa Mennesker. 

Således hedder det forelsket et sted i Stadier paa Livets 
Vei fra 1845 om Kierkegaards København, der ifølge  
en folketælling fra samme år havde 126.787 indbyggere. 
Kierkegaard kendte byen som sin egen bukselomme 
eller måske bedre endnu. 

befolket med fortrinlige studieobjekter af snart sagt  
enhver slags – gale og geniale, plebejere og aristo-
krater, finansfyrster og tiggere – blev København 
for Kierkegaard et pulserende psykologisk eksperi-
mentarium, hvorfra han vendte beriget hjem til sin 
skrivepult med situationer og stemninger, som han 
fastholdt i sine dagbøger.

politiSpionen
Han brugte en speciel slags støvler med indlagte kork-
såler, der skulle skåne de svage ben, men som også 
har været ganske passende for denne selvbestaltede 
»Politispion«, når han lydløst fjedrende listede rundt i 
byen og gjorde sine observationer. det var ikke noget 
tilfælde, at han kaldte den pseudonyme forfatter til 
Begrebet Angest for vigilius Haufniensis – den årvågne 

københavner. Han nød at forsvinde i mængden og så 
vidt muligt lægge bekymringerne bag sig. til sin sviger-
inde Henriette skrev han i 1847:

 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. (...) Naar man saaledes bliver 
 ved at gaae, saa gaaer det nok. 

gaDepræSten
Kierkegaard havde det med at gribe sin medspadse-
rende under armen, hvilket gav turen en særlig intimi-
tet. Som han fik overført byens lys og lyde til sine skrifter, 
således praktiserede han sin tilværelsesforståelse ude i 
byen. Han var gadepræst, inden ordet blev opfundet, 
demokrat, før demokratiet blev indført. Ukompliceret var  
det dog ikke at holde trit med ham, for som følge af 
hans medfødte skævhed og iltre krebsegang risikerede 
man enten at blive tvunget ind mod husene og ned i en  
kælderhals eller ud over fortovskanten og ned i den åbne  
rendesten. det var en ånd, der var ude at gå, en dialek-
tisk ånd, derfor den megen zig-zag på fortovet. at han  
tilmed gestikulerede med sin lille spanskrørsstok og plud- 
selig krydsede gaden for at undgå direkte sollys, gjorde 
ikke en promenade med geniet mindre opsigtsvækkende.

Martinus Rørbye, Arrestbygningen ved råd- og domhuset, 1831. 
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KRITIK OG DIAGNOSE 

SySTEmET 
OG ANGSTEN
SyStem og inDiviD
Gjentagelsen og Frygt og Bæven former sig som psyko-
logiske dramatiseringer af de gammeltestamentlige 
fortællinger om henholdsvis job og abraham, hvis 
skæbner blev formet i mødet med en majestætisk Gud 
hinsides enhver begribelse. med disse værker indleder 
Kierkegaard direkte og indirekte en kritik af den til-
værelsestolkning, som den tyske filosof G.W.F. Hegel 
havde formuleret med sit »System«, der var den danske 
guldalders hotteste modefilosofi.

 Det gaaer de fleste Systematikere i Forhold til 
 deres Systemer som naar en Mand bygger et 
 uhyre Slot og selv boer ved Siden af i en Lade-  
 bygning: de leve ikke selv i (...) den uhyre      
 systematiske Bygning.

Kritikken føres videre i de følgende værker og kulmin-
erer i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, der satirisk 
udstiller Hegels tilhængere som abstrakte æggehoveder, 
der har glemt det enkelte menneskes konkrete eksistens, 
herunder deres egen:

 Tilværelsen maa være ophævet i det Evige, 
 førend Systemet slutter sig af, nogen existerende 
 Rest maa der ikke være tilbage, end ikke et    
 saadant lille bitte Dingeldangel, som den 
 existerende Hr. Professor, der skriver Systemet.

Den tvetyDige angSt
Længe inden den moderne psykologi var kommet i pub-
erteten, udfoldede Kierkegaard en avanceret psykologi 
og tænkte i flere henseender freudiansk, før Freud for  
alvor blev opfundet. I sit psykologiske hovedværk 
Begrebet Angest fremlægger han sine indgående 
analyser af angstens forhold til fænomener som frihed, 
seksualitet, arvesynd og historie. Problemfeltet har han 
skitseret i en optegnelse fra 1842:

 Angst er nemlig en Attraae efter hvad man frygter, 
 en sympathetisk Antipathie; Angst er en fremmed 
 Magt der griber Individet, og dog kan man ikke 
 løsrive sig derfra, og vil det ikke, thi man frygter, 
 men hvad man frygter det attraaer man.

Som ånd adskiller mennesket sig fra alt andet i denne 
verden. Stenen i strandkanten kan ikke ængstes, næppe 
heller storken eller giraffen, skønt de måske lever livet 
farligt. et dyr kan nemlig ifølge Kierkegaard slet ikke 
ængstes, men det kan nære frygt, da frygt altid retter 
sig mod en konkret, afgrænselig genstand. anderledes 
med angsten, der er en angst for intet og derfor uden 
genstand. man ængstes dog aldrig bare ud i det blå. 
man ængstes for at blive sig selv, hævder Kierkegaard. 

 Dersom et Menneske var et Dyr eller en Engel, 
 da vilde han ikke kunne ængstes. Da han er  
 en Synthese, kan han ængstes, og jo dybere 
 han ængstes, jo større Menneske.

angsten er ifølge Kierkegaard ikke kun et negativt 
fænomen, den afslører tillige, at mennesket er ånd, 
men en ånd i ubalance. beslægtet med angsten er 
fortvivlelsen, hvis væsen og uvæsen Kierkegaard 
indkredser i Sygdommen til Døden, der rummer en 
række detaljerede diagnoser af menneskets trang til  
ikke at ville være sig selv, ikke ville være den, som det  
er anlagt til at skulle være, men alt muligt andet og 
måske helst slet ingen.

dette illustreres blandt andet med et billede af men-
nesket som et hus bestående af kælder, stue og 
første sal, som hvert enkelt menneske frit kan vælge 
imellem. alligevel foretrækker mennesket som et andet 
dostojevskijsk kældermenneske at krybe ned i kælderen 
for dernede selvplagerisk at nyde sin afsondrethed fra 
verden. denne drift nedad og bort fra sig selv kalder 
Kierkegaard for synd og bringer på følgende formel: 
»Synd er, for Gud fortvivlet ikke at ville være sig selv, 
eller fortvivlet at ville være sig selv«.

 

PRæSTESKABETS PARODI

ENmANDS- 
REVOLUTIONEN
efter at have været tavs i den litterære offentlighed i  
en periode på tre år lod Kierkegaard atter høre fra 
sig den 20. december 1854 og det så højrøstet, at 
julefreden var i fare. anledningen var professor H.L. 
martensens mindetale over biskop j.P. mynster, som 
han indsatte i den hellige kæde af »Sandhedsvidner«, 
der strakte sig ned igennem historien og helt tilbage 
til apostlenes dage. Kierkegaard protesterede i 
avisen Fædrelandet, hvor han kaldte mynster »svag, 
nydelsessyg og kun stor som declamator« og 
præsenterede avislæserne for sin version af det sande 
»Sandhedsvidne«:

 Et Sandhedsvidne, et af de rette Sandhedsvidner, 
 det er en Mand, der bliver hudflettet, mishandlet, 
 slæbt fra det ene Fængsel i det andet, og saa 
 tilsidst (…) korsfæstet eller halshugget eller brændt 
 eller stegt paa en Rist, hans afsjelede Legeme af 
 Rakkeren henslængt paa et afsides Sted ubegravet 
 – saaledes begraves et Sandhedsvidne!

polemik moD præSteSkabet
med denne kanonade havde Kierkegaard indledt den 
såkaldte kirkekamp eller kirkestorm, hvor han først i en 
snes avisartikler og derpå i ni numre af sit eget flyveblad 
øieblikket polemiserede vildt og vittigt imod kirken og 
dens verdsliggjorte præsteskab. en af hans paroler lød, 
at kristendommen var afskaffet i takt med sin udbredelse, 
hvilket kirkens øverste autoriteter i redelighedens navn 
burde indrømme. da en sådan indrømmelse udeblev, 
måtte Kierkegaard repetere sin protest:

 Ikke formildet men skærpet gjentager jeg herved 
 min Indsigelse; jeg vil hellere spille, svire, hore, 
 stjæle, myrde end deltage i at gjøre Nar af Gud, 
 hellere tilbringe min Dag paa Keglebaner, i 
 Billardhuse, min Nat ved Hazard eller paa 
 Maskerader end deltage i den Art Alvor, Biskop 
 Martensen kalder christelig Alvor.

angrebet intenSivereS
over de næste mange måneder anklagede Kierkegaard 
præsterne for ikke at omsætte deres tårevædede søn-
dagspræk i en eksistentiel mandagspraksis. de var 
borgerlige bekvemmelighedsteologer, som primært 
interesserede sig for idylliske præstegårde, uforpligtende 
puttenuttekristendom og lukrative avancementer. 
Kierkegaard beskylder »det geistlige Platten-Slager-
Laug« for at ville gøre alt for at fastholde deres 
privilegier, om så »Staten fik det Indfald at ville indføre 
f.ex. den religion at maanen er gjort af en grøn ost«. 
eller med en egen ubarmhjertighed i præcisionen: 
»Præsten – dette i lange Klæder indhyllede Indbegreb  
af nonsens!« tilsvarende var kirken et skrammel, der  
snarest muligt burde lukkes eller nedrives, dåben 
beløb sig bare til en sjat vand, mens konfirmationen 
var en pinagtig farce og brylluppet en lummer, erotisk 
forestilling. 

pauluS var ingen alvorlig manD
de kirkelige var lige så bestyrtede som de anti-kirkelige 
var fornøjede. Kierkegaard havde atter fået latteren på 
sin side, hvad han ikke havde haft siden konfrontationen 
med Corsaren, hvis fyndige form han da også hyppigt 
benytter. I det sjette nummer af øieblikket finder man 
eksempelvis en klynge tekster kaldet »Kort og Spidst«, 
der blandt andet byder på følgende dialog: 

 »Havde Apostelen Paulus nogen Embedsstilling?« 
 Nei, Paulus havde ingen Embedsstilling. 
 »Tjente han da paa anden Maade mange Penge?« 
 Nei, han tjente paa ingen Maade Penge. 
 »Var han da idetmindste gift?« 
 Nei, han var ikke gift. 
 »Men saa er jo Paulus ingen alvorlig Mand!« 
 Nei, Paulus er ingen alvorlig Mand.

Hans Peter Hansen, Søren Aabye Kierkegaard, ca. 1853-1855.

 

PRESSE OG NATURVIDENSKAB 

DET mODERNES 
PROFET
På baggrund af sine erfaringer med Corsaren udviklede  
Kierkegaard stor afsky for journalisterne, deres mang-
lende moral og ansvarsløse vilkårlighed: 

 Gud i Himlen veed Blodtørst er min Sjel 
 fremmed, men dog, dog, jeg vilde i Guds 
 Navn paatage mig det Ansvar at kommandere: 
 fyr, naar jeg først med den ængsteligste  
 Samvittigheds Omsorg havde forvisset mig om, 
 at der foran Gevær-Piberne ikke var eet eneste 
 andet Menneske, ja ikke eet eneste andet 
 levende Væsen end – Journalister.

Fremsynet forstod han, at pressen lever af at skabe og 
vedligeholde sine egne historier, som kun kaldes gode, 
fordi de i virkeligheden er onde. Som en ny magtfaktor 
omdanner de moderne medier befolkningen til et passivt 
»Publicum«, der elsker det lette og forguder det lumpne. 
Følgerne bliver:

 Smaalighed, Menneskefrygt i Forhold til 
 Ligemænd, Bysnak, Bagtalelse, Mangel 
 paa Frimodighed til at vedstaae en 
 Overbevisning (...) Spioner i Familielivet, 
 Pottekiggere i Husholdningerne. Kort Alt, 
 hvad et høistæret Publicum maatte behage.

massekulturen fører til den enkelte stemmes forsvinden 
i tidens snaksomhed. man hverken taler eller tier. man 
gør noget lige midt imellem, man snakker: 

 Ved denne Snakken hæves nu Distinktionen 
 [>adskillelsen] mellem det Private og Offentlige  
 i en privat-offentlig Snaksomhed, der omtrent 
 svarer til hvad Publikum er. 
 Thi Publikum er det Offentlige, der interesserer 
 sig for det allermeest Private. 

Sideløbende med sine udfald mod pressen formulerer 
Kierkegaard en kritik af »natur-videnskaben«, som  
han et sted i dagbogen giver følgende skudsmål:

 Hvilken Opsigt vakte det ikke: at stetoscopere. 
 Og nu vil det snart komme saavidt, at enhver 
 Barbeer gjør det, saa han, naar han har taget Eens 
 Skjæg af spørger: ønsker De maaskee ogsaa at 
 blive stetoscoperet. Saa vil da En igjen opdage et 
 Instrument til at høre Hjernen banke. Det vil vække 
 uhyre Opsigt, indtil om 50 Aar enhver Barbeer kan 
 gjøre det. Naar man da paa en Barbeerstue har 
 faaet sit Haar klippet, sit Skjæg aftaget, og er 
 stetoscoperet (thi det vil til den Tid være ganske 
 almindeligt) saa spørger Barberen: ønsker De 
 maaskee ogsaa at jeg skal høre Deres Hjerne 
 banke.

Kierkegaards optegnelser om naturvidenskaben byder 
på adskillige mikroskoper, der peger i alle tænkelige 
retninger og derved illustrerer den hektiske adspredthed, 
som kendetegner den nye forskertype:

 Med Naturvidenskaberne kan det slet ikke hjælpe 
 at indlade sig. Man staaer der værgeløs og kan 
 aldeles ikke controlere. Forskeren begynder strax 
 at adsprede med sine Enkeltheder, nu skal man 
 til Australien nu til Maanen, nu ned i en Hule under 
 Jorden, nu Fanden i Vold i Røven – efter en 
 Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu 
 Mikroskopet: hvo Satan kan holde det ud!

Kierkegaard har midt i nogle tidlige optegnelser om spekulativ metafysik efterladt sig 
disse tegninger, der kan minde lidt om ingeniørens.

 

LIDT Om AT LæSE KIERKEGAARD

RETORIKKENS 
mESTER
»Hvad har dog ikke denne Pen formaaet at fremstille, 
naar det gjaldt om dristighed, begeistring, Sværmerie 
næsten til Grændsen af vanvid!« Således udbryder 
Kierkegaard overgivent i Synspunktet for min Forfatter-
Virksomhed. Hans litterære kunst er da også et kapitel 
for sig. Kierkegaard tegner sig for en fornyelse af skrift-
sproget, som han tilfører et nærmest hørbart element af  
talesprog hentet ind i værkerne direkte fra gaden, værts-
huset eller barnekammeret, mundret, livfuldt og autentisk, 
næsten som H.C. andersen. Forståeligt nok beder han 
sin læser om at læse højt, så man kan fornemme »det 
rhetoriske« og »rythmiken«. Ingen har da heller skrevet 
så indforstået og forelsket om det danske sprog som  
netop Kierkegaard: 

 Jeg føler mig lykkelig ved at være bunden til 
 mit Modersmaal, bunden som maaskee kun 
 Faa er det, bunden som Adam var til Eva, 
 fordi der ingen anden Qvinde var (...) et Moders-
 maal, der ikke puster og lyder anstrænget, naar 
 det staaer over for det Uudsigelige, men sysler 
 dermed i Spøg og i Alvor indtil det er udsagt; 
 et Sprog, der ikke finder langt borte, hvad der 
 ligger nær, eller søger dybt nede, hvad der er 
 lige ved Haanden (...) et Sprog, der (...) har en 
 yndig, en tækkelig, en livsalig Forkjærlighed for 
 Mellemtanken og Bibegrebet og Tillægsordet, 
 og Stemningens Smaasnakken, og Overgangens 
 Nynnen, og Bøiningens Inderlighed og den 
 dulgte Velværens forborgne Frodighed; et Sprog, 
 der forstaaer Spøg nok saa godt som Alvor: 
 et Modersmaal, der fængsler sine Børn med  
 en Lænke, som ’er let at bære – ja! men tung 
 at bryde’.

Skriveretning
Kierkegaard benytter den gængse skriveretning fra 
venstre mod højre. alligevel kan man med nogen ret 
hævde, at Kierkegaards tekster har deres helt egen 
skriveretning, der ikke altid respekterer den lige linjes 
princip og derfor kræver en vis tilvænning fra læserens 
side. når han nemlig fører pennen hen over papiret, er 
han sorgløst associativ, livfuldt fabulerende, overgiven  
til det pjankede, men også alvorsfuld til det dystre og 
dyb til det uudgrundelige.

teksterne svinger smidigt mellem begreb og billede og 
investerer enorme retoriske ressourcer i at opretholde  
en oplevelsesdimension hos læseren, hvem Kierkegaard 
hyppigt henvender sig fortroligt til og kalder kær. I sine 
skrifter åbner og krydser han faggrænserne mellem teo-
logi, filosofi, æstetik og psykologi og er derved inter-
disciplinær længe før, dette ord blev opfundet.

Spring til – og Spring over
når man begynder at læse Kierkegaard, skal man gøre  
ligesom Kierkegaard selv: man skal springe – eksempelvis  
springe de partier over, man ikke forstår! man kan også 
vælge at springe helt ud af det pågældende værk og 
over i et andet eller ind i dagbøgerne og måske derfra 
videre ned i hans breve. og man skal springe rigtig langt 
for at springe helt ud af Kierkegaard, som det bestemt 
er tilladt at læse på omtrentlighedens betingelser. det er
langt bedre at læse ham overfladisk end at stirre sig blind 
på en kompliceret passus i teksten og miste modet på 
Kierkegaard. endelig er det ikke kun et spørgsmål om at  
forstå Kierkegaard. bedst som man sidder og læser hans  
tekster, kan nemlig det forunderlige hænde, at man føler 
sig forstået af Kierkegaard – og så er alle vanskelig-
hederne forsvundet i læsningens lykkelige lidenskab!

Luplau Janssen, Søren Aabye Kierkegaard, 1902.

 

CORSAREN

GRINETS mARTyR 

efter at have udsendt En literair Anmeldelse den 30. 
marts 1846 var det Kierkegaards hensigt at indstille sin 
forfattervirksomhed og søge et præsteembede. Planen 
blev imidlertid forpurret af den unge redaktør m.a. 
Goldschmidt og hans succesfulde ugeblad Corsaren, der 
studentikost og sarkastisk kommenterede tidens politiske 
forhold og gjorde grin med dens koryfæer. 

Corsaren havde omtalt flere af Kierkegaards værker i 
rosende vendinger, hvilket Kierkegaard fandt upassende. 
derfor offentliggjorde han en længere artikel, der endte 
med ordene: »(...) maa jeg bede, at jeg bliver udskjeldt, 
det er for galt at opleve den tort at blive udødeliggjort 
af ‘Corsaren’«.

uenS bukSeben
Kierkegaard havde formentlig forestillet sig en intellektuel 
infight med Goldschmidt og hans håndgangne mænd, 
navnlig digteren og litteraturkritikeren P.L. møller, men 
ironiens magister havde ironisk nok forregnet sig fuld-
stændigt. Corsaren besvarede nemlig hans henvendelse 
om at blive »udskjeldt« med en stribe ydmygende kari- 
katurtegninger af filosoffen som en spinkel og rund-
rygget særling med uens bukseben. Karikaturen af den  
skævbuksede mestertænker skulle vise sig at være en  
polemisk genistreg, der på enhver måde fangede 
Kierkegaard på det gale ben og gjorde et genmæle  
helt umuligt – man indrykker nu engang ikke dementier 
af sine bukseben i avisen! 

kierkegaarD Som plakatSøjle
Kierkegaard blev på ingen tid til en grinagtig plakatsøjle 
i Corsarens tjeneste. København, der førhen bød på det  
daglige »menneske-bad« som en inspirerende og mental- 
hygiejnisk foranstaltning, forvandlede sig til »et afspærret 

lille Hul, uden maalestok, en raadnende Sump« befolket 
af en hujende hob, hvis begloende blikke og fjantede 
fnisen ledsagede den forpinte magister overalt, hvor 
han viste sig. Kierkegaard, som havde gjort alt for at 
skjule sig bag sine pseudonymer, blev nu peget ud af 
pøblen, der råbte »enten–eller« og »Søren« efter ham 
på gaden. det kom endda så vidt, at hans skrædder 
anbefalede ham at finde en anden skrædder, idet den 
negative omtale af de benklæder, som han havde syet, 
kunne skade forretningens omdømme. dagbøgerne 
vrimler med små situationsrapporter:

 Enhver Slagtersvend troer sig berettiget til 
 næsten at fornærme mig ifølge Corsarens Ordre;  
 de unge Studenter grine og fnise (…). 
 Det Mindste jeg foretager mig blot jeg besøger 
 en Mand bliver det løgnagtigt fordreiet fortalt 
 alle Steder; faaer Corsaren det at vide, trykker 
 den det og det læses af hele Befolkningen.

Den moDerne volD
Kierkegaards dyrekøbte lektioner i »mishandlingens 
Skole« fik ham til at indse, at volden i det moderne 
samfund ikke var mindre end førhen, den var så at 
sige bare blevet civiliseret og havde fået symbolsk 
karakter. man korsfæster ikke længere, man udgriner. 
Kierkegaard kan da også omtale sig selv som »Grinets 
martyr«:

 I Forstandens Tid er »Grinet« den af alle meest 
 frygtede Fare, alt Andet kan et Menneske i vor 
 Tid lettere taale, men det at blive latterliggjort 
 endsige overleveret til dagligt at udgrines: 
 denne Fare gyse Menneskene mere for end for 
 den marterfuldeste Død. 

 

PATIENT NR. 2067
SyGDOm OG DØD

Frederiks Hospital, Bredgade 66, set fra Amaliegade. 

Kierkegaards enmandsrevolution havde betydelige om-
kostninger – økonomisk såvel som fysisk. I begyndelsen 
af oktober 1855 måtte han lade sig indlægge på 
Frederiks Hospital i bredgade, hvor han – »hiin enkelte« 
– blev indregistreret som patient nummer 2067. et 
par uger senere førte emil boesen den første af flere 
samtaler med den døende Kierkegaard. var der mon 
noget, han endnu ikke havde fået sagt?

 Nei; ja hils alle Mennesker, jeg har holdt meget 
 af dem allesammen, og siig dem, mit Liv er en 
 stor, Andre ukjendt og uforstaaelig Lidelse; 
 Alt saae ud som Stolthed og Forfængelighed 
 men var det ikke.

DøDSårSag
Søndag den 11. november blev Kierkegaards sidste. 
dødsårsagen er fortsat til diskussion. Kierkegaard blev 
ikke obduceret, formentlig fordi han selv havde modsat 
sig det. På forsiden af hans journal har nogen som et  
diagnoseforslag skrevet »tubercul«, en forkortelse for  
tuberkulose, men dertil er der senere føjet et spørgs-
målstegn. Ifølge nyere undersøgelser er der tale om en  
neurologisk lidelse kaldet opadstigende spinal paralyse  
eller akut polyradiculitis, hvilket betegner en nervebe-
tændelse udløst af en forudgående infektion, eksempel-
vis influenza. Sygdommen afstedkommer lammelser, der  
begynder i benene, breder sig op over brystet og fort-
sætter videre til ansigtet.

kaotiSk begravelSe
Søndag den 18. november blev han bisat af sin grundt-
vigske storebror Peter Christian fra vor Frue Kirke, 
landets hovedkirke, hvortil en stor mængde mennesker 
fra gaden havde fundet vej. H.C. andersen var også 
til stede og skrev til august bournonville nede i Wien, 
at alting i den propfyldte kirke forekom kaotisk og 
upassende for en begravelse: »madammer med røde 
og blaae Hatte løbe ud og ind«, berettede han, ligesom 
han også havde set »Hunde med mundkurve«. 

nogle timer senere blev Kierkegaard kørt ud til 
assistents Kirkegård og begravet i familiegravstedet, 
hvor hans nevø Henrik Lund vakte skandale med sin 
protest mod en kristen begravelse af kirkestormeren 
Kierkegaard. Gravstedet befinder sig kun et par sten-
kast fra H.C. andersens og ægteparret Schlegels. efter 
hans eget ønske bærer gravstenen en strofe af den 
danske salmedigter H.a. brorson:

 Det er en liden Tid,
 Saa har jeg vundet,
 Saa er den ganske Strid
 Med Eet forsvunden,
 Saa kan jeg hvile mig
 I Rosensale,
 Og uafladelig
 Min Jesum tale.

FORDRING, FORSONING OG FORARGELSE

DET RELIGIØSE

Kierkegaard har på bagsiden af en lap tegnet en cirkel med et centrum og anbragt et citat af Platon på latin, 
der i oversættelse lyder: “Gud er en kugle med centrum alle steder og omkreds intetsteds”

man SpytteDe på kriStuS 
Allerede som lille Barn blev det mig fortalt, og saa 
høitideligt som muligt: at ‘Mængden’ spyttede paa 
Christus, som dog var Sandheden. (...) Dette har  
jeg gjemt dybt i mit Hjerte.

guDS nærHeD og fjernHeD
Gud er paa een Gang uendelig nær og uendelig  
fjern fra Mennesket. /At komme til at forholde sig  
til Gud er en Opdagelses-Reise.

guD Som muligHeD
Det Afgjørende er: for Gud er Alt muligt. Dette  
er evig sandt og altsaa sandt i ethvert Øieblik.

at være nærværenDe
Aanden lader sig ikke spotte, den hævner sig  
paa Dig, den binder Dig i Tungsinds Lænke.

Det abSolute
Hvad er Glæde, eller det at være glad? Det er, i 
Sandhed at være sig selv nærværende; men det 
at være sig selv i Sandhed nærværende, det er 
dette »Idag«, dette, at være idag, i Sandhed at 
være idag. Og i samme Grad som det er sandere,
at Du er idag, i samme Grad som Du mere er Dig 
selv ganske nærværende i at være idag, i samme 
Grad er Ulykkens Dag Imorgen ikke til for Dig. 
Glæden er den nærværende Tid med hele Efter-
trykket paa: den nærværende Tid.

Den Stille Sø og Det Dybe vælD
Som den stille Søe grunder dybt i de skjulte Kildevæld, 
hvilke intet Øie saae, saaledes grunder et Menneskes 
Kjerlighed endnu dybere, i Guds Kjerlighed. Dersom 
der intet Væld var i Bunden, dersom Gud ikke var 
Kjerlighed, da var hverken den lille Søe, ei heller et 
Menneskes Kjerlighed. Som den stille Søe grunder 
mørkt i det dybe Væld, saaledes grunder et Menneskes 
Kjerlighed gaadefuldt i Guds.

Den forargeDeS tale
Det er det Latterligste, man kan tænke sig (...): at et 
Menneske ganske som vi Andre, kun ikke slet saa godt 
paaklædt som Gjennemsnittet, altsaa at et daarligt 
paaklædt Menneske, der nærmest (...) sorterer under 
Fattigvæsenet – at han er Gud (...). Hvad har han gjort 
for sin Fremtid? Intet. Har han nogen fast Stilling? 
Nei. Hvad Udsigter har han? Ingen. Blot dette Simple, 
hvorledes vil han fordrive Tiden, naar han bliver Ældre, 
de lange Vinteraftener, hvad vil han udfylde dem med, 
han kan ikke engang spille Kort.

SelvforglemmelSe
Jeg staaer op om Morgenen og takker Gud – saa 
begynder jeg Arbeidet. Til bestemt Tid om Aftenen 
bryder jeg af, takker Gud – saa sover jeg. Og saaledes 
lever jeg, om end i enkelte Øieblik ikke uden Anfald 
af Tungsind og Veemod, dog væsentligen Dag ud og 
Dag ind i den saligste Fortryllelse.

 

Kierkegaards forfatterskab består af mere end 40 bog-
titler og et tilsvarende antal dagbladsartikler. værkerne 
er for en stor dels vedkommende udgivet under 
pseudonymer. Parallelt hermed udgav Kierkegaard 
en række religiøse taler i sit eget navn, hvorved ville 
tilkendegive, at han forstod sig selv som religiøs og 

kristelig forfatter. til disse værker føjer sig en stor 
mængde journaler eller dagbøger, der ikke er medtaget 
i listen nedenfor. Citaterne på plancherne stammer fra 
den elektroniske udgave af Søren Kierkegaards Skrifter, 
der findes på adressen: www.sks.dk
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1838
• Af en endnu Levendes Papirer. 
 Udgivet mod hans Villie.

1841
• Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn 
 til Socrates.

1843
Enten – Eller, udgivet af victor eremita.
•	 To opbyggelige Taler.
• Gjentagelsen af Constantin Constantius.
• Frygt og Bæven af johannes de silentio.
• Tre opbyggelige Taler.
• Fire opbyggelige Taler.

1844
• To opbyggelige Taler.
• Tre opbyggelige Taler.
• Philosophiske Smuler af johannes Climacus,   
 udgivet af S. Kierkegaard.
• Begrebet Angest af vigilius Haufniensis.
• Forord af nicolaus notabene.
• Fire opbyggelige Taler.

1845
• Tre Taler ved tænkte Leiligheder.
• Stadier paa Livets Vei, udgivet af Hilarius 
 bogbinder.

1846
• Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de 
 philosophiske Smuler af johannes Climacus, 
 udgivet af S. Kierkegaard.
• En literair Anmeldelse.

1847
• Opbyggelige Taler i forskjellig Aand.
• Kjerlighedens Gjerninger.

1848
• Christelige Taler.

1849
• Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. 
 Tre gudelige Taler.
• Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger 
 af H.H.
• Sygdommen til Døden af anti-Climacus, udgivet 
 af S. Kierkegaard.
• “Ypperstepræsten” – “Tolderen” – “Synderinden”, 
 tre Taler ved Altergangen om Fredagen.

1850
• Indøvelse i Christendom af Anti-Climacus, 
 udgivet af S. Kierkegaard.
• En opbyggelig Tale.

1851
• Om min Forfatter-Virksomhed.
• To Taler ved Altergangen om Fredagen.
• Til Selvprøvelse. Samtiden anbefalet.

1855
• Dette skal siges; saa være det da sagt.
• Øieblikket nr. 1–10

poStHumt uDgivne Skrifter
• Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En 
 ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, 1859.
• Dømmer selv. Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet. 
 Anden Række, 1876.
• Bogen om Adler, 1916.
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