
i 00
iLO

•o
•o

'CD

CO

K "t^tc;-!

Ammundsen, Valdemar
S/ren Kierkegaards ungdom

b :•*.-{>
[ r»3?;i7.





SØREN KIERKEGAARDS

UNGDOM

HANS SLÆGT OG HANS REUGIØSE UDVIKLING

AF

VALDEMAR AMMUNDSEN

'^m^'^

G. E. C. GADS FORLAG — KØBENHAVN
TRYKT I UNIVERSITETSBOGTRYKKERIET (J. H. SCHULTZ A/S)

1912









SØR£N KIERKEGAARDS

UNGDOM

HANS SL,EGT OG HANS RELIGIØSE UDVIKLING

AF

VALDEMAR AMMUNDSEN

G. E. C. GADS FORLAG — KØBENHAVN
TRYKT I I NIVEHSITETSnOGTKYKKKRIET (.1. H. SCHULTZ A/S)

1912



Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

(ffi

http://www.archive.org/details/srenkierkegaarOOammu



F O H O K I)

ILoiisigteii med uærvæiendc AflKindling var oprindelig at .skildre

den Slægt, hvoraf Kierkegaard fremgik, og at følge hans religiøse Ud-

vikling til Sommer 1840 (Embedseksamen og umichlelhart for Forlovel-

sen) eller i alt Fald til 1838 (Fadei-ens Død). Indenfor de (irænser,

som Skriftets Anledning trækker, viste det sig imidlertid umuligt at

fremlægge en detailleret Behandling længere end til Aaret 1835. Man

kunde nu ganske vist betragte Sommeren 1835 som et Hvilcjtunkt.

Forhenger vi de Linjer, Kierkegaard da tra'kker op for sit J^iv, i'pics

vi vel ikke til Bestemmelsen af Kristendommen som Paradokset og

Lidelsen, end mindie til Stormlobet mod den officielle Kirke, men vi

føres direkte ned til Kierkegaards første æsthetisk-religiøse Foriatter-

skab. Den Grundtanke, at for et Menneske, der forstaar sig selv som

enkelt, er den religiøse Tro den nødvendige Konsekvens, og at man der-

for maa indaande ,,det Bestaaende" Inderlighed ved at splitte ^længden

i Fnere — denne Tanke er som en Udfoldelse af, hvad Kierkegaaid

anede som 22aarig Student. Men fra den Bane, han vilde slaa fast

for sig selv i denne Sommer, var han ude i et skarpt Sving, .leg har

derfor fundet det rigtigst kort at behandle Aarene 1835—38 for at

vise, hvordan S. K. fandt tilbage til sin Vej.

Maaske mange vil tinde, at der er gjort for rigelig Brug af Ci-

tater, (irunden har dels været, at netop en \Iand med Kierkegaards

Udtryksmaade giver man hellere af og til Ordet, end man refererer:

dels ligger Grunden i Kildematerialets Beskatfenhed. Adskilligt, mest

Kierkegaards Omskrivninger af sine Oplevelser, er af den Art, at man

helst sætter Læseren i Stand til at kontrollere Benyttelsen og selv at

drage sine Slutninger, positive og negative.

Ved Gengivelser af Breve o. 1. fra S. K. og Faderen er ogsaa

Forkortelser og Fejlskrifter medtagne, da de ikke sjælden liar nogen

Interesse. \"ed Stof, der hidrører fra andre, saasom Brevene om S. K..

er Betskrivningen beholdt, men Fejl rettede.

( ) i et Citat angiver, at Parenthesen liprer med til Citatet:

I I

at den er Indskud deri,
|
V] at Læsningen ikke er ganske sikkei-.

VdhlniHir Amnitindaon.



KII.DKH ()(i L!TTI<:HA'rri^

Udgaver af Søren Kierkegaards Papirer og Værker.

i'ifat uden TitcUuigivelsc henviser til: Soreii Kierkegaaidis l^ipirrr, ud-

givne af P. A. Heiberg og V. Kulir. 1—IV. 1909—12.')

E. P. = Af S. K.s efterladte Papirei-, udgivne ved H, P. Barfod og

H. Gottsched. 1869 ff. (Bindet 1833— 43 betegnes som I).

S. r. = s. K.s Samlede Værker. Udgivne af A. B. Drachmann. .1. L.

Heiberg, H. P. Lange. 1901 tf.

BJmhoit. = S. K.s Bladartikler udgivne ved Easmus Nielsen. 1857.

H. Gottsched: 8. K.: Buch des Richters. 1905.

..Forlovelsen'^ = Kierkegaardske Papirer. Forlovelsen. Udg. af Ra-

phael Meyer. 1904.

Memoirer o. I.

V. Birkedal: Personlige Oplevelser i et langt Liv. 1— IIJ. 1890 tf.

11. Bro c liner: Erindringer om S. K. (Det nittende Aarhundrede.

Marts 1877).

H. N. Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie. 1877.

Fr. Hammerich: Et levnetsløb. I—II. 1882.

Henriette Lund: Erindringer fra Hjemmet. 1 909.

H. L. Martensen: Af mit Levnet. I— III. 1888 f.

J. P. Mjmster: Meddelelser om mit Levnet. 1855.

Desuden Wibergs og Elvius's Præstehistorier. Erslews Forfatter-

lexikon. Dansk bios^rafisk Lexikon.

^) Bd. IV har jeg kunnet benytte, eftersom Arkene blev rentrykte Jeg

staar i stor Gæld til Udgiverne for deres Arbejde med Tekstgengivelsen og de

fortræffelige Noter.



Litteratur om Kierkegaard.

(Her 01' kun inedtagot, livad der har Jjeiydniii}^ for dcniK.' AFliandlin<;|

A. B lir til o 1(1: Notoji zii S. K.s Lohcnsf^eschiohte. I 87 (i.

(I. Brundos: S. K. 1877.

A. B. Drachniaiiii : 1 = S. K.s Papirer (i [^dvali/tc Aihaiidlin^M-i 1 '.) 11 ).

II = S. K.s Papirer II (I Tilskueren Marts 1911).

P. A. Heiberg = Bidrag til et j^sykologisk Billede at' S. K. i Barn-

dom og TTngdoni. 1895.

H. Høffding: S. K. som Filosof. 1892.

C. Koch: S. K. 1898.

Koe. h: Boesen = ('arl Kocli : S. Iv. og Kmil l^oesen. 1901.

Å7/. = Fortegnelse over S. K.s Bogsamling. 1856.

O. P. Monrad: S. K. Sein Leben und seine Werke. 19(t9.

W. Hndin: S. K.s person oeh tVu-fattei-skab. I. 1880.

Af utrykte Kilder

er benyttet: S. K. Paj). = S. K.s Papirer i Universitetsbibliotlieket
;

Universitetsdokumenter dels i Konsistoriums Arkiv (i Univbibl.), dels i

i Universitets- og Skoledirektionens Arkiv (i Rigsarkivet) ; Kirkeboger

(i Landsarkivet for Sjælland); J*. C A'. Ark. = Petei* Christian Kierke-

gaards Arkiv (ogsaa omfattende Faderens: i pi'iv;it \'ærge) ; enkelte

Breve fra det kgl. Bibliothek.
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I. Sædding og København.

Søren Kierkegaard har — ligesom Broderen, Aaiborgbispen

Peter Christian — levet sin Barndom og Ungdom og store Styk-

ker af sit senere Liv i Skyggen af en enkelt mærkelig Person-

lighed: Faderen. Den gamle Hosekræmmers overlegne Begavelse,

hans strenge, af Lidelseshistorien mærkede Kristendom, bag den

igen en Uro, som syntes at vise tilbage til et eller flere mørke

Punkter i Fortiden, og saa alt dette forenet med en Kærlighed,

der gav et uudsletteligt Indtryk af, hvad det vil sige at være

Fader — heri var der paa en Gang noget stimulerende og noget

knugende, noget, som gjorde Jorden gyngende vulkansk og en

Gang kunde volde en „stor Jordrystelse", og dog noget, som

bandt begge disse Sønner uløseligt til Alvor og til Kristendom.

Den gamle Kierkegaard var den jydske Hedes Barn. Føde-

sognet var Sædding, tre Mil Sydøst for Eingkøbing. Sædding

var Anneks til Bølling, og til Præstekaldet hørte to Anneks-

gaarde ved Kirken, de saakaldte „Kirkegaarde". Da Sørens

Fader var Barn, hed Sognepræsten Nicolai Pedersen Satterup;

han var Præst i Bølling og Sædding 1751—82 og havde 1753

ægtet Enken efter sin Formand Nicolai Joachimsen Liitken.

(Wiberg I S. 247).

Fra den ene af disse „Kirkegaarde" stammer Slægten og

Navnet Kierkegaard. I 18. og Beg3mdelsen af 19. Aarh. stavedes

det almindelig Kirkegaard (Kirkkegaard, Kirckegaard) ; sand-

synligvis er Stavemaaden Kierkegaard oprindelig fremkommen

ved Familiens jydske Udtale; hertil svarer da nøje den ogsaa

forekommende Form Kjerkegaard, og ikke saa sjælden liar en

Klokker opfattet Navnet som Kiærsgaard (Kiersgaard) ^).

*) Eksempler paa forskellig Stavemaade nedenfor S. 12, 14.

1



2

St)i('iis l^'arlatlri lud Vrdur C 11 r i H t f 11 M (i li *). Jlan var

vislnolv lodt I ,. Kirkcgiiarclen", iikmi fik kun Navnet Peder Kirke-

gaard, fordi Imii ugsaa Helv ix>ij^ <1<mi i Fæst«*. Kn Broder uf ham,

And urs, kHldt<*H — i Kirl\»'l)<»pr«.u ,,(r
i Sognet« Tradition —

ikko Kirk<*<j^aard, iik'h (i ad c, efter d<ii lill«* (:faard „(:faden",

han s('I\' lik.

De (o liiodrt; giltt'dii sig inud Lu Sostre Ira (iaarden Sten-

gaai'd i saniiiio yogn. ()ni Pod r^r C h r istensen oplyser Sæd-

{\\\\<X Kirkebog f'nlgeiide : ^17f>0 d. 1. So])tl)r. blev Peder Kirke-

gaard og Mai'cii Steengaard trolovede, den 25. October cojju-

lerede". Ved Anno 17i)!) noteres: „Torsdagen d. 3. Oct. døde i

Kirkegaard Peder Christensen æt. 87 mindre end 16 Dage. begr.

med Ligprædiken Torsd. 10. Octbr. Han var født 1712 d. \\K

Octobr." Um Hustruens Død staar der: „den 13. Februar l^>13

Maren Andersdatter Kirkegaard begravet æt. 87 Aar.**

Peder Christensen Kirkegaard og hans Hustru havde 9 Børn:

1. Christen, død 15 Dage gammel.

2. Christen, døbt 26. Novbr. 1752. Drog til en Farbroder i Søn-

derjylland og døde der.

3. Anders, døbt 8. Dec. 1754. Var bestemt til at overtage den

fædrene Fæstegaard og har vistnok haft den 17^^)— 1802, men

døde ugift 1802 (begravet \K April).

4. Mikael Pedersen Kierkegaard, f. 12. Dec. 1756, død

9. Aug. 1838.

5. Karen, døbt 11. Febr. 1759. Død ugift i Sædding i Marts 1810.

6. Maren, f. 28. Marts 1761. 16. Sept. 1790 trolovet med Ung-

karl Ivar Eriksen af Pilgaard i Sædding. De fl^^ttede senere

til Herborg B^^ i Vorgod Sogn, hvor hun døde.

7. Peder, døbt 21. Aug. 1763, død ugift i Sædding 8. Febr. 1834.

8. Sitzel Marie, døbt H. Febr. 1766, død ugift i Sædding 30.

Dec. 1831.

9. Else, døbt 11. Sept. 1768; overtog Fødegaarden 1802; 15.

Okt. 1802 viet til Ungkarl Thomas Xielsen af Dejbjerg

1) Det følgende efter Meddelelse til Barfod i Breve fra Lærer J. Peder-

sen i Sædding af i%o» ^/lo? ^/lo 69 (som bygger paa Kirkebogen og paa Tradi-

tion), tildels bekræftede ved Breve fi-a Præsterne Kali (i^/o (58) og Olrik {^Iiq 69)

i Bolling. (S. K. Pap. 79).



Sogn. Else døde i „Kirkegaard" (>. Marts 1844; Thomas Nielsen,

der ogsaa kaldtes Kirkegaard, døde 17. Okt. 184«), hvorefter

Gaarden gik over til en anden Familie.

Maren Andersdatter Stengaard havde en Broder Niels An-

dersen. Han var født ca. 1820; i 18()0'erne regnede man ham i

Sognet for den første Sæddingbo, der vidstes at have slaaet sig

ned i København. Her blev Niels Andersen S ed in g, som

han kaldtes, en velsitueret Hosekræmmer ; hos denne Morbroder

var det Mikael Pedersen Kierkegaard begyndte sin Løbebane i

Hovedstaden.

Peter Christensen Kirkegaard havde, som nævnt S. 2, en

Broder Anders Gade. Denne var tre Gange gift, først med

Maren Stengaards Søster Karen, sidst med Else Mortensdatter.

I sidste Ægteskab var der i alt Fald tre Sønner, som altsaa var

Fætre til Mikael Pedersen Kierkegaard. Den ene, Morten, var

Købmand i Horsens, den anden, Anders, Købmand i Køben-

havn ;
han omtales som den dygtigste af Brødrene, men blev

ruineret som senere skal nævnes. Vi vil af og til træfie paa

ham, endnu oftere paa den tredje Broder Mikael, døbt 18. Febr.

177(), død i København 12. April 1867. Medens han i Sædding

erindredes som Mikkel Gade, kaldte han sig i København Mi-

kael Andersen Kierkegaard (S. 12); ogsaa Broderen An-

ders antog Navnet Kierkegaard.

Blandt Peder Kirkegaards og Maren Stengaards Børn var

Nr. 4 Mikael Pedersen. Efter Sædding Kirkebog er „Michel"

døbt 12. Dec. 1756; en Opskrift af ham selv (her S. 9G) nævner

samme Dato som Fødselsdagen; men det er heller slet ikke

usandsynligt, at han er bleven døbt straks efter Fødselen. For-

ældrene var fattige (jfr. Dokumentet S. 11), og Mikkel maatte

tidlig slide haardt. 1 den lille Vogterdrengs Sjæl blev det mørkt

og saa skete „det Forfærdelige".

Da H. P. Barfod i 1865, i Febr. — eller Marts, jfr. S. 5 —
sad i Aalborg Bispegaard og læste i Søren Kierkegaards Dag-

bog for 1846, fandt han følgende St^^kke :

Det Forfærdelige med den Mand, der engang som lille Dreng,

da han gik og vogtede Faar paa den jydske Hede, leed meget
ondt, sultede og var forkommen, paa en Høj stod op og forban-



(Icdr (Jinl n^ i\r\i Mainl \'ai* \kU*' istiuul til at ^IjMiiine det,

du II. Hl \;ir Sl^ Aai- {»-ainiix'l.

Da Harind <.|)la'st(i cU'lto lur lii.skup Peter CliriHtiuii Kierke-

gaard, brast dfiiiK! i (jlraad og sagde: „Det er min Fader« HJKt/)-

rie — og vor med".')

Ved sin UtVentlig^orelse al denne Kjiisude antyder Barfod,

at i*. ('. Kierkegaard fortalte ham visse nærmere Omstændig-

heder, som særlig havde skærpet Drengens Fristelse, men som

Barfoil linder ikke at burde gengive. Megen Vejledning faar vi

heller ikke gennem følgende 0})tegneLse af Barfod, dateret 7.

Juni 1<S74, altsaa før der ott'entlig var meddelt noget om Sagen.

For os bliver Optegnelsen en Variant til Barfods trykte Skildring;

og som saa meget andet, Barfod har skrevet, lider den af, at der

ikke skelnes skarpt mellem, hvad han positivt har faaet meddelt

(in casu af P. C. K.), og hvad der er hans egne Formodninger.

Efter Gengivelse af det paagældende St^'kke fra S. K.'s

Journal fortæller Barfod-):

1) Stykket staar Journalen J J S. 256 og skulde have haft Plads E. P.

II S. 384 mellem næstsidste og sidste Afsnit. Men for at skaane Biskop Kierke-

gaard udelod Barfod Stykket. 1877 opstillede Georg Brandes (S. 26) den Fur-

modning, at den mørke Hemmelighed i Mikael Pedersen Kierkegaards Liv skulde

bestaa i, at han ved sin Haardhed havde drevet sin (anden) Hustru til at forse

sig imod ham. 1880 kunde Rudin (S. 24) ..fra privat Kilde'^ (utvivlsomt Med-

delelse fra Barfod) berette om Forbandelsen. Endelig efter P. C. Kierke-

gaards Død aftrykte Barfod Optegnelsen og fortalte om det Indtryk, den gjorde

paa Biskoppen, i Illustreret Tidende 4. Marts 1888 S. 274, dernæst i: Til 3Iinde

om P. C. K. 1888. (S 13. f; her ogsaa Antydningen om de nærmere Omstæn-

digheder ved Forbandelsen; S. 25 meddeler han, at Brandes's Furklaring voldte

P. C K. megen smertelig Uro og Bekymring, „men her som ellers altid i sine

sundere Dage bøjede han sig under Ordet: „Den som tror. haster ikke".") Da
Høffding (S. 29) havde gengivet Barfods Oplysning om Begivenheden, ændrede

Brandes sin Fremstilling (Samlede Værker II S. 265) og tilføjer: „kun et liden-

skabeligt Hang til Overtro kunde tillægge den [hemmelighedsfulde Brøde] en

saadan Vægt".

-) Papiret var indlagt i en lukket Konvolut med Udskriften: >Vedkom-
mer S. Kierkegaard. Skal engang, hvis min Død indtræffer før Biskop

Kierkegaards Død, leveres til Universitetsbiblioteket til Henlæggelse

mellem de andre S. Kierkegaardske Papirer. -^l2 1877. Barfod". (S. K. Pap. 82).

Denne Form af Barfods Beretning har ikke før været trykt in extenso, men er

benyttet af H. Gottsched i Buch des Richters S. 73 f.



I Februar eller Marts Maaned 1865 viste jeg Biskop K.

dette lille Stykke, og det greb ham underligt. Han fortalte mig
da Følgende, der upaatvivleligt indeholder Nøglen til de mørke
Gaader i den Kierkegaardske Slægts Liv. Den (jatnh M. P. K. —
Hosekræmmeren altsaa — vogtede i sine Drengeaar Faar j)aa

den jyske Hede og følte sig ikke sjelden grændseløs ulykkelig.

Han led Sult og Kulde, vexelvis udsat for Solens brændende

Straaler, overladt til sig selv og Dyrene, ene og ulykkelig. I en

saadan Stemning overmandedes Drengen (da han 1768 kom til

Kjøbenhavn 11—12 Aar gammel, er Begivenheden jo sket før

denne Tid) engang af sin forfærdelige Forladthed, og han stod

op ])aa en Sten, der laa i Heden, løftede Øjne og Røst mod
Himmelen og „forbandede Gud Herren, der, hvis han var til,

kunde nænne at lade et hjælpeløst, ulykkeligt Barn lide saaledes

uden at komme ham til Hjælp". Men Erindringen om denne

Barnets Forbandelse forlod aldrig Drengens, Mandens, Oldingens

Sjæl — og da Guds Naade netop fra hint Øjeblik vældede Time-

lighedens Gode over ham, saa han, istedetfor at smage Guds
Vrede, overøstes med Rigdom, vidunderligt begavede Børn, al-

mindelig Agtelse — da greb Alvoren og Angsten hans Sjæl paa

det dybeste. Gud var til og Gud var kommet ham til Hjælp,

men han havde forbandet denne Gud — var det ikke Synden
mod den Helligaand, som aldrig kunde finde Tilgivelse? Derfor

ængstedes den Gamles Sjæl, derfor saa han i Aanden sine Børn
overgivne til „den stille Fortvivlelse", derfor læssede han i deres

Barndoms Aar Kristendommens strenge Fordring paa deres

Skuldre — derfor var han Anfægtelsernes og Sjælekampenes

aarelange Bytte. Sønnen P. C. K. søgte gennem Skriftens, Kirke-

fædrenes og Menighedens Vidnesb^^d at berolige den Gamle, og

det lykkedes, sagde Biskoppen, saa han døde i Fred. Men denne

lille Fortælling er, synes det mig, Noglen til hele den hemme-
lighedsfulde Baggrund af Sønderrevethed og Fortvivlelse, hvor-

paa den Kierkegaardske Slægts Historie ligesom bevæger [V] sig —
den Gamle betragtede Slægten som dødsdømt og i timelig For-

stand dømt, i det mindste for en Tid. — Men da denne lille

Fortælling tildels skimtes igennem det ovenstaaende Stykke —
jeg forstod i det mindste strax Sammenhængen og derfor viste

jeg det til Biskoppen — har jeg af Pietet mod denne ikke villet

offentliggøre det nu. Her ligger nu Forklaringen til kommende
Tiders Forstaaelse".

Det er ikke nogen almindelig Dreng, som i højst Elleve-

aarsalderen forbander Gud og saa lider under Anger, til faan er



H2. Vo^tordrcngons Hiire Liv i Solhraud ollor RiiHk og Slud og Sult,

Ih'donH mægtige Knsomhed og skarpe, barske Luft inau have mødt

(11 Karakt(M', der tidlig liavde al den haarde Kraft, som kan tænkeH

i t'ii vestjydsk Bondes Natur, og det Jidenskahelige FølelHesliv,

som Ira denne Fader gik i Arv til Si)nnerne, for at Sammen-

stodet kunde slaa saadanne Gnister.

Stierkt religiøst optaget njaa Drengen have va-ret for at

kunne reagere saadan. Et religiøst nogenlunde ligegyldigt Barn

kunde maaske forbande sine menneskelige Plageaander. men aldrig

rejse sig til ot saadant Opror mod Gud.

Hvor havde da Drengen faaet sine religiøse Indtryk Ira?

Maaske vi blot skal henvise til den almindelige religiøse Tradi-

tion, Bibel, Salmer, Pontoppidans Forklaring, i Forening med

den vestjydske Bondestands Alvor. Vi hører om en anden Bonde-

dreng fra E-ingkøbingkanten, født Aaret før M. P. Kierkegaard,

at han som Dreng havde en glødende Iver efter at studere til

Præst, en Lyst han i Bønnen forgæves bekæmpede som haabløs

:

„naar jeg saa en Præst, var jeg ligesom henrykt, og priste ham

lykkelig i Tanken om, at han var en Guds Mand, som vidste

en ubedragelig Vej at gaa til Himmelen for at blive salig: thi

deri frygtede jeg mest at fejle og at blive forført"^).

Alligevel bør man prøve, om ikke en speciel Paavirkniiig

lader sig finde hos M. P. K. Og dette er i alt Fald muligt. Fra

selve Sædding Sogn er der næppe fremdraget Efterretninger om
Vækkelser i Datiden, men vel fra et Par Sogne i Nærheden,

Stauning og Skern. begge to—tre Mil Sydvest og Syd for

Sædding ^).

I Stauning fremkaldte Præsten Peder Wedel, en ung Pietist,

der bl. a. havde studeret i selve Halle. i 1720'erne en Vækkelse,

1) Lars Graversen Brellund, f. 1755 paa Holmsland, senere Sognepræst i

Stauning og i Stadil d. 1819. Hans i 25 Aars Alderen forfatt^ide iLevnetsløb" er

offentliggjort af H. F. Rørdam i Ny kirkehist. Samlinger I. S. 480 ff.

2) H. F. Rørdam: Præsten Peder Wedel i Stauning. Kirkehist. Samll.

5 R. IV. 1908 S. 567 ff. J. Lundl)ye: Herrnhutismen i Danmark. 1903. S. 108,

121, 12G (Citater af og om Bloch), 155. — I Litteraturen om S. K. har, saa

vidt jeg ser, kun O. P. Monrad (S. 23 ff.) søgt her at trække Forbindelseslinjer,

og vel tillidsfuldt. (Monrad angiver S. 21, 23 urigtigt M. P. K.s Fødselsaar

til 1754).



som førte til Klager over ham, men ogsaa til, at Christian VI

forfremmede ham til Slotspræst i Frederiksborg 1738. Til Efter-

mand fik han en anden Pietist, Andreas Balslev. Den herrn-

hutiske Rejseprædikant Gert Hansen melder 1740 om Stauning:

„Denne Menighed har længe været bekendt i Jylland, og derhen

længtes jeg især efter at komme. Der er 102 [vakte] Sjæle, af

hvilke de 44 er kære Sjæle, de 58 hører gerne. Her var vi 11.—

28. Maj. Den nuværende Præst |A. Balslev] havde vel ingen

Glæde af disse Sjæle, fordi de ikke havde faaet det ved ham.

Os lod han dog have al Frihed til at gaa omkring i hans Me-

nighed og lod mig prædike 3 G^ange". Nogle Aar senere fandt

man fra herrnhutisk Side, at der kun var mindre Rester af

Vækkelsen tilbage, og disse var „tøn'e Lovdyrkere". Men efter

nogen Kamp mellem den ældre Pietisme og Herrnhuterne bragtes

dog Forbindelse tilveje, bl. a. gennem den herrnhutiske Rejse-

prædikant Bloch. Denne var aabenbart en typisk Repræsentant

for herrnhutisk Fromhed, i dens Styrke og dens smagløse Svælgen

i Jesu Død og Vunder. Om ham skriver Pastor Fugl i Saltum:

„Bloch var nogle Dage hos os og bliver os uforglemmelig, idet

han ved sin hjærtelige og urokkelige Omgang med Smertens-

manden har efterladt i vore Hjærter et blivende Indtryk, som

tillige kraftig overbeviser os om vor Søvnighed. Oh, at vi ret

maatte erkende og bruge vor Besøgelsestid".

I Skern var der en Del vakte, som i Wedels Tid søgte til

Kirke i Stauning, og 1761—92 virkede her den herrnhutisk-

sindede Præst Jens Bering, som fremkaldte en betydelig Vækkelse.

Under disse Forhold — taget sammen med, at M. P. K.

langt senere sluttede sig til Brødremenigheden i København —
er der nogen Sandsynlighed for, at Drengen paa en eller anden

Maade er kommen i Forbindelse med en pietistisk-herrnhutisk

Vækkelse og gennem den har faaet Sindet f^ddt med Tanker

om Omvendelse og om den Smerternes Mand, hvis Skikkelse han

selv igen saa tidlig skulde præge ind i Sønnens Sind.

I hvert Fald, religiøst bevæget maa Drengen have været.

Men han følte sig saa usigelig forladt og ulykkelig, svigtet af

Gud. Og saa knyttede hans Haand sig, og fra hans Læber

kom en trodsig Undsigelse til den højoste Magt.



8

S(l\ om ()i(|(in' „liviH han var iW^ i jiarlod« ovenfor gen-

givne iicrrtning virkelig hlev »agte — og ikke Htainmer fra

M. P. K.'s senor« Skildring ellor fra Peter Clirihtians (ien-

givelse elh>r fra liartod solv — er dette mere en praktisk end

en theoretisk Fornægtelse. Atheinnie hos en jydHk Bondedreng

i 17()0'erne or ikke let ta^nkelig, og man forVjander ikke, livad

man anser for et Fantom. Men i hvert Fald, getmem Hand-

lingen kom — straks eller senere — en stærk Følelse af Guds

Virkelighed, Netop idet Mikael kastede los, stødte han lige-

som paa Klip})en. Jlans Sjnd havde samlet sig i en energisk,

rystende Handling — og nu stod truende for ham Ordet om
den Synd, som ikke tilgives. Han var nærmest at sammenstille

med Menederen, som selv havde forskærtset sin Salighed. Xu
var han i dobbelt Forstand paa den vilde Hede.

„Det er min Faders Historie og vor med^, sagde Peter

Christian Kierkegaard. Selv vendte denne Søn i sin Forkyndelse

atter og atter tilbage til Ordet om den nidkære Gud, der hjem-

søger Fædrenes Misgerninger paa Børnene, men endte saa dog

med Forjættelsen om Herrens Miskundhed i tusinde Led over

dem, som elsker ham. Som Biskop sendte han stadig Penge-

gaver til fattige Drenge, der stod i Fare for at skulle konfir-

meres for tidlig for at sendes ud at vogte Kvæg; han vilde, at

de dog et halvt Aar endnu skulde gaa i Skole hjemme. Og
han omgikkes med den Plan at faa stiftet en Forening for at

skaffe „Hjorddrenge" Regnkapper, ordentlig Mad og under-

holdende Bøger. Han blev den tungsindige blandt Tilhængerne

af „den glade Kristendom", ja til sidst blev hans s^^ge Sind helt

formørket. ^)

Hvordan Begivenheden virkede paa Søren, vil vi her ikke

foregribe.

Snart kom Mikael Pedersen til København. Maaske ønskede

Drengen selv at komme bort, ind i Hovedstadens brogede Liv,

1; Barfod: Til Minde oin M. P. K. S. 15, 23 f. Da Barfods Bog ud-

kom, virkede Billedet af deune forpinte Grundtvigianer saaledes, at J. Victor

Bloch gav en Anmeldelse i Dansk Kirketidende (1888, Sp. 716 ff) Titlen: >Til

Værn mod en Anfægtelse". Fr. Nielsens Skildring af P. C K.'s sidste Aar

(Biogr. Lex. IX. S. 151) er næsten endnu mørkere end Barfods.



i hvert Fald gik Forældrene gerne ind paa, at en at' Sønnerne

søgte at bryde sig en Vej derovre.

Det har været ca. 1768, at Mikael Pedersen Kierkegaard

forlod Sædding, og der synes ikke at eksistere Efterretninger

om, at han senere skulde have besøgt sin Fødeegn (om Hustruen

se S. 97). Men han blev ved at være knyttet til den, ligesom

sikkert det vestjydske Maal har kunnet spores hos ham til det

sidste. ^)

1796 købte M. P. K. for 10 Rdl. af Christen Madsen Gade

i Sædding „en ved Anders Nørregaards Hauge beliggende ind-

lukket Jord med Diger, hvorpaa intet Hartkorn hviler", og

byggede derpaa et Hus til sine Slægtninge. Medens alle andre

Huse i Sædding den Gang kun havde Lervægge, var „æ røh'

Hus" af røde Mursten med rødt Egebindingsværk. -)

1 dette Hus boede da hans Moder, Søstrene Karen og

Sidsel Marie og Broderen Peder til deres Død (jfr. S. 2). Da

Peder døde 1834, var af Søskendeflokken kun Mikael Kierke-

gaard og Else tilbage. Hun sad med sin Mand paa den fædrene

Fæstegaard og maatte opretholde Traditionen. M. P. K. har

ikke kendt hende som Barn — hun er født omtrent samtidig med,

at han drog til København — men han vedligeholdt Brevveksling

med hende til det sidste (jfr. E. P. I. XXXV.), og hun sendte ham

Oste med de indkaldte Rekrutter som Udtryk for sin Erkendt-

lighed. Hun nød nemlig godt af et Legat paa 3,000 Rdl., han

havde stiftet 1821. Legatet kaldte han Niels Sedings Minde efter

den Morbroder, hos hvem han kom i Lære (jfr. ogsaa S. 46).

Renterne skulde først M. P. K.'s Søskende nyde ; efter deres

Død skulde 16 Rdl. anvendes til at købe Lærebøger for til Sæd-

ding Skole, Resten til Løn for Læreren for at lette det fattige

Sogn for denne Byrde. 1843 oprettede Grosserer Mikael Ander-

1) En Bekræftelse lierpaa kan man niaaske finde i et Par Steder. hvt>r

han ulider nd fra sin ellers ret korrekte Urthoj^raH, se Urdene Hendrik <>^

Kierke i den 8 9b aftrykte Optegnelse til 18. Juli, jfr. ogsaa 8.1 om Udtalen

af Navnet Kierkegaard.

2) Skøde af 11. Juni 1796 (P. C. K.'s Ark. .)g Meddelelser fi-a Lærer

Pedersen i Sædding (se S. 2). ho^y^i-[ Dele benyttede L. P I. S. XXXII. Om
Legaterne smsteds og S XXXVII.

2
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sen Kierkegaard, M. 1'. I\ h Fintter (jfr. S. 8) et nyt, jma en

Maadc su])])loronde, Legat paa l,2r)() lidl. Kn Syvendedel af

Kenten skulde gaa til llndervisningHUiidler, Resten til Syge og

TraMigeiide. Som M. I' K. havde ladet ophænge en Tavle til

Minde uni Niels Seding i Jvirken, saaledes Irxl den sidstnævnte

Legatstil'ter ()j)liænge en til Mind«* oiu M. i*. K., ..min Ungdoms

Vejleder og Bistand, Sfeding Skoles Velgører". Ved disse Lega-

ters Hjælp skal Sædding Skole nu besidde en ualmindelig Bog-

samling.

Peter Christian Kierkegaard ses af et Brev fra Fasteren

Klse (24. Marts 1840, P. C. K. Ark.j nogen Tid i Forvejen at

have aflagt Besøg i Sædding. IJan vedligeholdt nogen Brev-

veksling med den gamle Faster, som døde 6. Marts 1844. Og et

Brev (i P. C. K. Ark.) af 5. Maj 18ti0 fra nogle af de Sædding

Sognebeboere, ført i Pennen af Skolelærer Pedersen, som er

meget underdanig overfor Biskoppen og Sønnen af ,.Sædding

Sogns Velgører ", viser, at Biskoppen har sendt 5 Bøger (formo-

dentlig nogle af hans egne Skrifter) som Gave til Sognet.

Søren er den, hos hvem vi mindst mærker Baandene over-

for Bondeslægten og Faderens Hjemstavn. Og dog havde han

Hjemve efter de Steder, hvor Faderen levede sine Drengeaar

(III. A. 73), og vi skal se, hvilke stærke Indtryk han fik paa

den Pilgrimsrejse, han straks efter Embedseksamen foretog til

Sædding. Hans Personlighed er en saadan, at man ofte kan

undres over, at han er Dansk. Men lettest tænker vi ham dog

— med det oprindelige Tungsind og den altgennemtrængende

Dialektik — paa Baggrund af Vestjyllands og dets Befolknings

Natur. Og det passer godt, at hans Grav er en uadskillelig Del

af Familiebegravelsen — efter egen Bestemmelse fik han jo end

ikke en Ligsten for sig alene — thi den ensomme blev dog ved

at være en af Slægten fra Sædding „Kirkegaard". —
Om lille Mikaels Overflyttelse til København hører vi i

følgende Dokument (P. C. K. Ark., benyttet E. P. I. S. XXVII),

der giver et lille kulturhistorisk Indblik i en Bondedrengs Situa-

tion i Stavnsbaandets Tid:
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(Stempel Fire og Tyve Skilling)

1777.

Jeg; underskrevne Nicolai Scitterup Sogne-Præst for Bølling

og Sæding Meeniglieder, giver herved, som Herligheds Ejere over

min Annexgaard i Sæding, Michel Pedersen Kirkegaard, som er

af min Annexgaard, og har for hans Forældres slette Omstæn-
digheder og mange Børns Sk^-ld, været udj Kiøbenhavn fra hans

12te Aar udj 9 Aar, og er endnu hos hans Morbroder Seigr.

Niels Andersen Hose-Kræmer, frie Pas, allerhelst hånd aldrig

har været paa Lægs Rulle, at være og boe, hvor han vil, uden
ald min Tiltale i Fremtiden, saalænge hånd ej begiver sig i

Bondestanden, da jeg skal holde ham frie for ald Fare og Skade
dessen angaaende, testerer under min Haand og Signete.

Belling Præstegaard d. 20. December 1777.

N. Satterup.

(L. S.)

Det var Christian VII's København, Drengen kom til. 1773,

Aaret efter den store Struenseeske Katastrofe, blev han kon-

firmeret i Foraaret. 1) Han var hos sin Morbroder „Seigneur"

Niels Andersen, indtil han 1780, 24 Aar gammel, selv etablerede

sig.-) 19. Sept. 1788 fik han ved kongeligt aabent Brev (P. C.

K. Ark., benyttet E. P. I. S. XXIX) Bevilling til, ,.at han i be-

meldte Kiøbenhavn maa foruden Ostindiske og Chinesiske Vahre,

tillige handle med de fra Vore Vestindiske Eylande kommende

Vahre, saasom Sukkere saavel raffinerede som uraffinerede, Si-

rup og Kaffebønner, og samme i store og smaa Partier til alle

og enhver udsælge." I Firserne og Halvfemserne træffer vi

1) Nicolai Kirkes Contirmati«tnsbog for nederste Capellauie (benyttet

E. P. I. S. XXVIII) melder: „Anno 1773 Dom. QuasiiiK.d. d IH. Apr. Ornt.

hal). Lomming. . . . [Som Nr. 5] Michel Petersen Hosekrdr." — I Stedet for

Michel Petersen var der først skrevet, men atter overstreget : Niels Andersen,

altsaa Principalens Navn. — Hans Sørensen Lemming var 1759—88 Sogne-

præst til Nikolai (Wiherg II. S. 172). I sin Ungdom var han som Kapellan i

Nyborg regnet for sværmersk Pietist (L. Helveg: Den danske Kirkes Historie

efter Reformationen. 2. Udg. 1883. II. S. 54).

-) Bevilling fra Ober-Præsident samt Borgemestre og Raad i Kijbenhavii

af 4. Dec. 1780. (P. C. K. Ark. benyttet E. P. I. S. XXIX)).
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liaiii i l\t)l)('i)hiiviis Vi'jvist'r bnciiid«' |».i{i Knhinagrrgad«; Nr. 82

= <l<'t muMTondn Nr. 43.')

171>l iiid^^iU lian Ægteskiil> und Kirstine Niolsdatter Koyen').

I Saddmg niciiU' iiiaii''') senere, at hun var fra det indre Jyl-

land — vel fra TU'en Røjen i Sunds Sogn, Hammerum Herred

— og var kommen til KolxMihavn Hom Tjenestepige. Hun døde

allerede 23. Marts ITIM'*, Ægteskabet var aabenbart barnløst.*)

Kort i Forvejen var Niels Seding; død. Han havde boet

])aa Østergade, daværende Nr. 29, men fra 17D4 er han forsvunden

fra Vejviseren, har altsaa rimeligvis ophævet sin Forretning, og

naar det hedder, at han blev begravet fra Købmagergade''), er

det en nærliggende Formodning, at han har levet sine sidste

Aar hos M. P. K.

I sin Tjeneste havde M. P. K. sin Fætter Mikael Andersen,

ug det skal være for at følge M. P. K.s Eksempel, at „Mikkel

Gade" (jvfr. S. 3) antog Navnet Kierkegaard^), hvortil han

ogsaa havde en vis Ret, da hans Fader Anders Christensen

M I det S. lo nævnte Avertisseineut (E. P. I. S. XXIX) skriver M. P. K.:

,,i (jrlarmcster (lansens Kielder i)aa store Kiø1>magerga(le Nr. 82 og 83" (idet

disse Nr. dannede en Dobbeltejendoni.) De nævnte Numre er efter Matriklen

af 1755, svarende til Nr. 50 efter den endnu gældende Matrikel af 1807 =;

Husnummer 43. M. P. K.s Efterfølger Mikael Andersen Kierkegaard synes at

have flyttet Forretningen til Huset ved Siden af (efter Matr. af 17.o5 Nr. 81,

af 1807 Nr. 49 = Husnummer 45). (Vejviserne sammenholdt med Matrikelfor-

tegnelse i Eaadstuearkivet).

2) Tidspunktet herfor har hidtil ikke været oplyst, da Barfods Efter-

forskninger blev resultatløse. St. Nicolai Kirkes Copulationsbog har under 1794 :

„Michael Peter Kiærsgaard Hosekræmmer og Kirstine Royen copulerede d. 2.

May i Helliggiestes Kirke".

3) Skolelærer Pedersen (jvfr. S. 2). benyttet E. P. I. S. XXXVIII.
•*) St. Nicolai Kirkes Ligprotocol til 1796: „26 Martij Afgd. Mad^ Kirke-

gaard 38 Aar gi. dod af Betændelse i Lungen begravet paa Ass. Kirkegaard

fra St. Kiøbmagergade." 26. Marts var Begi*avelsesdagen ; efter Dødslisten i

Adresseavisen for 29. Marts (blandt Dødsfald : „Den 23 : Mad. Kirstine Niels-

datter Kirkegaard, fød Røyen. 38 Aar"*) og Ligstenen (se Tillæg 2) var Døds-

dagen 23. Marts. — Lærer Pedersens Meddelelse, at hun døde i Barselseng,

er næppe rigtig. Henriette Lund (S. 51) siger, at hun var barnløs.

^) Adresseavisen 11. Marts 1796 blandt Dødsfald: „Den 7. Martii Sr.

Niels Andersen, forhen Hosekræmmer. 77 Aar." Nicolai Ligprotocol til 1796;

„12. Martij Afgd. Hosekræmmer Niels Andersen Seding 77 Aar gi , døde af

Alderdom, begTaven paa gainel Kirkegaard fi-a St. Kjøbmagergade".

^•) Lærer Pedersens 3Ieddelelse.
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Gade synes at være født i „Kirkegaard" ; ogsaa Broderen An-

ders Andersen Kierkegaard gjorde det samme. Sin Paaskonnelse

overfor M. P. K. udtrykte jo Mikael Andersen Kierkegaard

langt senere gennem det S. 9 f. omtalte Legat. Fra denne Mi-

kael Andersen hidrører — rigtignok gennem et Par Mellemled')

— følgende Skildring af M. P. K, fra den Tid, han endnu drev

Forretning

:

Han var en meget akkurat og yderst bestemt Mand. Hver
Ting skulde ske til sin Tid og ikke til nogen anden: ligesom

ogsaa hver af hans Husfolk havde sine bestemte Forretninger,

der kun i Nødsfald kunde overtages af andre. Mærkelig nok til-

kom det efter dette Princip Hosekræmmersvenden (i sin Tid . . .

Mikkel Andersen Kierkegaard . . .) at børste den Gamles-) Sko og

Støvler samt — såvidt mindes — ej alene at feje Batikken, men
ogsaa Gadestrækningen udenfor (Fortovet). Med Skoenes og

Støvlernes Blankpudsning var den Gamle j^derst nøjeseende;

ingen matte Pletter, ikke et Sandskorn maatte der findes;

og han var ikke at spøge med naar han blev vred, ikke at

han skjændte overlydt eller brugte Ukvemsord, men den

Alvor, hvormed hans Bebrejdelser blev givne, trængte bedre ind

end stort Spektakel. Det var knap nok, at den lille Pidsk i

Nakken derved kom i mærkelig Bevægelse, selv om Ytringerne

faldt hvassest. Hans Costume var iøvrigt det da almindelige og
så temmelig uden Forandring: grå Frakke, Vest eller Camisol,

Fløjls- eller Manchesters Knæbuxer, sorte eller hvide, Rasmager
eller Silkestrømper, Sko med store Spænder eller ungarske Støv-

ler med Kvast foran.

Til den her nævnte Fætter og Medhjælper Mikael Andersen

Kierkegaard i Forening med Christen Agerskov overdrog M. P. K.

sin Forretning i Begyndelsen af Aaret 1797 (Avertissement i

Adresseavisen Nr. 45 og 47, dateret 13. Febr., aftrykt E. P. 1.

S. XXIX). Hvad var Grunden — eller Grundene — til dette

Skridt?

Han maa aabenbart allerede da have været en velstaaende

Mand; maaske han ogsaa har arvet en Del efter Niels Seding.

1) Den findes S. K. Pap. 78 i et Brev (af Vn ^^) til Barfod fra Lieutenant

Meidell, som var nær Ven af M. Andersen. Kierkegaards Son Peter. Barfod

liar (med Ændringer) trykt den. E. P. I. S. XXXVI. Originalen er ogsaa be-

nyttet af P. A. Heiberg S. 89, 130.

2) Dette Udtryk passer jo egentlig først paa en senere Tid.
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H.irfod skriver ( K. T. I S. XXIXj, at „ti«- liatulelKpolitiHke For-

liolil v«m1 Aai liuii<lr«'<|Mt8 Udlol) opr F'ry^teii for iniilip^t forentaa-

cjnh' Kriser var — sjiiivi<U vides — i alt Fald en medvirkende

(i nm« I'. No^eii roel Vid«*ii Wfj^fj^er der næ[)])e ba^ denne For-

ni( Mining. ( )^ ved var disse Aar jo tiroli^e, men 17'.»7 var de

komniercielle Forhold ikke slette; IVjrst \1\)\) kom stf^re Kriser.

At en VestJ3'de, vant til at slide fra sin Ungdom, i 40 Aars

Alderen gør sig selv til Partikulier, er dog meget ])aafaldende,

hvis ikke han enten er aandelig knækket eller fanget af andre

Interesser. Nogen Hjælp til Forstaaelse kan vi muligvis faa

gennem de nærmere Omstændigheder ved et nyt Ægteskab, han

indgik næsten samtidigt.

St. Nicolai Kirkes Copulationsbog (ogsaa benyttet E. P. I.

S. XXXVIII) har under 1797:

Michael Kiersgaard Hosekræmmer Enkemand og Jfr. Ane
Sørensd. Lund copulerede d. 26. April paa St. Kiøbmagergade.

Om Brudens Fødsel og Daab har vi nedenstaaende Attest

(P. C. K. Ark., ogsaa benyttet E. P. I. S. XXXVIII):

Da Brande Sogns Kirkebog formedelst Ildebrand ikke er

ældre end siden 1774, saa har jeg ved denne som ved flere

Lejlighetler maattet betjene mig af 2de meget gamle Mænds
Udsigende, for at bevise Vedkommendes Alder, disse gamle tro-

værdige Mænd ere gi. Søren Sørrensen af Uhre og Truels Chri-

stensen begge af Brande Sogn, som eenstemmig erklære for mig
at Aaret 170)8, Eet Tusinde, S^^v Hundrede, Aatte og Tredsins-

tyve Aar ved St. Hansdag Tiden havde Søren Jensen af Brant-

lund med sin 1ste Kone Maren Lars Datter ibidem en Datter

til Daabs i Brande Kirke som blev kaldet Ana. At dette saa-

ledes er angivet for mig, og at benævnte 2de Mænd ere sand-

færdige og troværdige i Deres Ord, bevidne Sognepræsten for

Brande Menighed, Vejle Amt.

Brande Præstegaard d. 29. April 1815.

J. O. From.

I Margien har M. P. K. tilføjet: .,Hun er født d. 18. Junii

1768'', hvilken Dato ogsaa lindes i de her S. 96 aftrykte Notitser.

Da Barfod anstillede Efterforskninger om hendes Familie,

modtog han et Brev fra Pastor P. Chr. Olsen i Brande af 6.
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Maj 1868 (S. K. Pap. 79), hvor Præsten beskriver et Besug i

Brandlund

:

Jeg traf .... en Aftægtsenke ])aa 08 Aar, ved Navn Bodil

Marie Jensdatter, som jeg snart blev overbevist om maa være

et kødeligt Sødskendebarn til Søren og P. Chr. Kierkegaard.

Først fik jeg ved at tale med hendes Svigersøn at vide, at hun

havde havt Beslægtede (eller en Beslægtet) i Kjøbenhavn, som
han vidste havde været i Brandlund for at besøge Familien, og

ved samme Leilighed havde været længere vester paa for at

besøge anden Familieø). Nu var jeg paa sikkert Spor .... og det

var ogsaa netop i Sæding Sogn, den anden Familie havde boet. —
Saa talte jeg med ovennævnte Aftægtsenke, der er ganske aands-

frisk, og jeg skal nu gjengive, hvad hun meddelte mig.

Mikael Pedersen Kierkegaard .... blev .... gift med Ane
Sørensdatter Lund, en Datter af Husmand Søren Jensen i

Brandlund (som da blot kaldtes Lund) ^), der havde et Hus, livor

der holdtes en Ko og 4 Faar .... Han skal have været en

munter og skjemtsom Mand, en Tid endog fungeret som Kirke-

sanger og Skolemester. Han var nok ikke født her i Sognet,

men Navnet paa Sognet, hvor han var kommen fra, vidstes ikke.

Han døde nogle Aar før Beretterskens Fødsel (1800), saa hun
altsaa kun paa anden Haand har kjendt ham, og jeg fandt da

ogsaa i Kirkebogen under Aar 1798 blandt Begravede anført:

„Dom. 4. p. Pasc. Søren Jensen af Lund, gi. 73 Aar'"'.

Han var gift med Maren Lars datter, som overlevede

ham mange Aar og døde omkring 1820; derom udviser Kirke-

bogen: „Aar 1821, 2(>. Septbr. død, 30. Septbr. begravet. Maren
Larsdatter, Enke efter afdøde Husmand Søren Jensen af Brand-

lund, IH) Aar".

Disse Ægtefolk havde (> Børn, 2 Sønner og 4 Døttre. Den
ældste var Lars Sørensen, Brændevinsbrænder i Kjøbenhavn,

døde nok i mindre gode Omstændigheder. Den anden Søn var

Jens Sørensen, Faderen til min Beretterske ; han var i 9 Aar
i Kjobenhavn, mest ved Møllevæsenet, døde som Husmand i

Brandlund.

Af Døttrene havde de 3 Navnet Ane; den ene kaldtes

„lille Ane", og det var maaske hende, som kom til Kjøbenhavn,

først til sin Broder Lars, men der kunde hun ikke være ret

længe, da hans Kone nok brugte Karkluden til at vaske Piger-

^) Muligvis P. C. K. paa den S. 10 omtalte Rejse olier Moderen (S. 1)7).

2) I Brev af 25. April 68 meddeler Olsen, at ogsaa den ældste Kirkebog

(fra 1774) bar Formen: Lund.
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noH ()r«?r iihmI. Siia kom Imn til at-tp'iM« AIiU-k«! ['»MlcrniMi Kiorli«'-

^iuird i)ff hiiiiH lorst.«' IhiHlru, o^ bl<5V widen el"t<*r d*iiiiH*H I)o(l

^ift- hkmI liaiii

Kn audon .il de 3 Anor . . . l>l«^v 17'.).'] gift med Thomas
Las8<'ii af (iiiirnp; den tredje Ane ))lov gift med en JenH Kle-

menson og fik Fora^ldrfncs (nii n«!<lljrudt('j Hus. Den fjerde

DattiM* IkmI Mette, var svagelig og døde ugift for Moderen. .

I)(Mi gamle Hodil Marie vidste nok, at den gamle M. i\

Kierkegaard havde havt 3 Sønner, hvoraf nok den ene døde

tenniielig inig, og at en af dem af „Kronprindsen" skulde være

bleven lill)udt et Embede som Skibspnest; men at Hiskoppen i

Aalborg skulde være en af dem, havde iiun dog ikke tænkt ])aa

. . . lliiii har i sin Tid oftere vexlet Breve med Biskoppens For-

addre. Jeg tilfojer endnu efter hende, at den gamle Soren Jen-

sen var almindelig brugt ved Gilderne som en Slags Ordens-

marskalk, og at. naar han havde skikket Gæsterne til Sæde, saa

var man vis paa, at hver havde faaet den Plads, han eller hun

kunde tilkomme.

23. Marts 179t^ døde M. P. K.s første Hustru, 26. April Aa-

ret efter ægtede han sin Tjenestepige. At Vielsen synes at have

været Stuebr^dlup i hans — og hendes — Hjem, kan man ikke

lægge videre Vægt paa; det var meget almindeligt i Datiden.

Men 7. Sept. 171)7, ikke 5 Maaneder efter Brylluppet, fødtes det

første Barn, som fik Navnet Maren Kirstine.^)

Saaledes er de nøgne Data. De er ikke fyldige nok til, at vi

med Sikkerhed kan læse Mikael Pedersens Sjælehistorie. Vi ved

saa godt som intet om, hvad der er foregaaet i hans Indre mel-

lem Drengens Forbandelse af Gud og Mandens Bukken under

for „Kødet" kort efter Hustruens Død. Overfor den afdøde, hvis

1) Vel sagtens fordi Barfod E. P. I S. XXXIX angiver 7. Sept. 1798 —
skønt han i hver Fald har haft den S. 96 aftrykte Optegnelse for sig. hvor

M P. K. selv rigtig anfører 1797 — har man længe ikke været opmærksom paa

dette Forhold, (jfr. dog nu II Tidstavle), uagtet det rette Aar fandtes paa et

meget synligt Sted, nemlig Ligstenen (se Tillæg 2). At Aaret 1797 er det rette,

ses af Helliggeistes Børnedaabs Bog, som under 1797 har: ..d. 21. Oct, Hr.

Michael Pedersen Kirkegaard, forhen Strømpehandler paa Kjøbmagergade. og

Hustrue, Mad. Anna Lund, deres Datter, fød d. 7. Sept., kaldet Maren Kir-

stine. Fadd. Mad. Kirkegaard, Barnets Moder; Jfi\ Gicilie Hedegaard: Brbr.

[o: Brændevinsbrænder] Lars Lund: Eoieu Hosekræiner; Kirkegaard, Barnets

Fader."
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Slægt han stadig blev ved at staa i Forbindelse med, har han

vel følt en Skyld. Det fortælles ^), iit han kunde komme op til

Mynster og sige: „Aah, Herregud, jeg kom saadan i Dag til at

tænke saa meget paa min salig Kone . . . jeg tænkte saa længe

paa hende . . . her er 200 Rd., vil De ikke give dem til de fat-

tige^. Hans Fald nu har vel staaet for ham som Følge af hans

Barndoms Undsigelse til Gud : medens han i det Ydre fik alt,

hvad han kunde ønske sig, gik han hen og forsaa sig mod det

sjette Bud. Af det skete drager han da en dobbelt Konsekvens,

og i begge Henseender handler han som en Mand. Han ægter

sin Tjenestepige, og han trækker sig ud af Forretningerne for

at have E.0 til at vinde aandelig Klarhed og Fasthed.

Skolebestyrer Mikael Nielsens S. 68 aftrykte latinske Te-

stimonium omtaler Købmanden som en Mand med baade theo-

logisk, filosofisk og æsthetisk Læsning; ogsaa Fr. Hammerich

(I S. 59) ved, at han idelig læste og kunde arbejde sig igennem

filosofiske Systemer. Datterdatteren Henriette Lund (S. 23) for-

klarer: „Bedstefader havde trukket sig tilbage fra Handelen i

sit fyrretyvende Aar [korrektere: 40 Aar gammel], og levede

efter den Tid mest beskjæftiget med filosofisk Læsning. Især var

det den tydske Filosof Wolff, der var Gjenstand for hans Stu-

dium".

Christian Wolff (d. 1754) var jo en meget flittig Forfatter,

der søgte ligesom at trække en rationel Traad gennem hele den

menneskelige Viden, med Mathematik og Logik som Underlag

at bj^gge op de andre Videnskaber, Moralen og „den naturlige"

Religion, som igen var Grundlag for den aabenbarede. Ved en

Demonstration, der anses for saa sikker som et mathematisk Bevis,

udledes Dommen om godt og ondt, hvorved Mennesker kan

blive visse i deres Samvittighed. Og Guds Tilværelse bevises

ligesaa sikkert, især e contingentia mundi o : Verden som det til-

fældige maa stamme fra en Aarsag, der ikke selv er tilfældig.

^) Brandes (S. 27) anfører Historien som hidrørende fra en haandskreven

Notits af en Samtidig, uden at nævne dennes Navn Brandes lader Fortællingen

sigte til M. P. K.s anden Hustru, men dette er ikke vel muligt. Hun døde 31.

Juli 1834, og 9. Sept. s. A. blev Mynster udnævnt til Biskop; men Penge til de

fattige gav man sikkert til sin I*r;est. ikke til Biskoppen.

3
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\'il \ i jHi)v«' al (Ijiiiih' oh en ForusLillin^ om, hvilk«; »SknlUr

at WoUi M. IV l\. luir studeivt, lig^r-r jo de paa I )anHk oversatte

forst for Ilaand«'!!. Al" disse er et al" saa inatliematisk Irnlhold

(Kort Hr^rrli af d«-ii forst«- (Jriind til all«- matlieniatiske Viden-

skaber. I. 17 11), at d(5t niaaske næ|>|M' kommer i H<'ira^tiiing.

Kt andet (Fornuftige ^J'anker om den menneskelige Forstands

Knid'ter, o^ <l<'iis ri^ti^e Hrii^ i at kjonde Sandlied, Sandheds

Fiskere moddeelte 1742) indeholder derimod en god ])Opulær

Indledning til den W^olflske Tænkemaade; begyndende med
Logik og Frkendelsestheori skrider det frem til Undersøgelse af

Sandhedskriterierne paa forskellige konkrete Omraader og af Dis-

puterekunsten. Det tredje oversatte Skrift (B^'omuftige Tanker

om det, som Menneskene have at gjøre og lade, til deres Lyk-

saligheds Befordring, Sandheds Elskere meddeelte 1744) giver en

Fremstilling af den Wolfli'ske rationelle Moral. Men for Resten

er det sandsynligt, at M. V. K. har lært sig saa meget Tysk*),

at han har kunnet læse f. Ex. Verniinfftige Gedancken von Gott,

der Welt und der Seele des Menschen, auch allen JJingen iiber-

haupt.

Vi kan ganske sikkert gaa ud fra, at M. P. K.'s Interesse

for AVolff ikke har været rent tankemæssig — skont ogsaa den

Side har sikkert optaget den begavede Mand — men religiøst

bestemt.

I religiøs Henseende har nu Wolffs Filosofi i Historien

haft en dobbelt Virkning. Denne Filosofi er et ægte Barn af det

attende Aarhundredes abstrakt rationelle og tillige noget bornerte

Aandsretning, og i Kirkehistorien fremstilles Wolffianismen al-

mindelig som et Gennemgangspunkt til den kirkelige Rationa-

lisme. Med Rette; den kunde endog blive Udgangspunkt for

noget langt radikalere; det var ved Anvendelsen af denWolftske

1) Naar Rudelbach sender ham sine tyske Prædikener (her S. 25 Anm.),

er det vel ogsaa Tegii paa, at han kan læse dem. At Hosekræmmeren har

glædet sig over at kende et »europæisk" Sprog — og tillige, at denne Kund-

skab var noget ufordøjet — s^Ties man at kunne slutte af følgende Sted i S. K.'s

Journal 1849 (E. P. V S. 15): »Jeg Daare, at jeg ikke har agtet paa min

Faders Ord; thi det har jeg da hørt de tusinde Gange af min Fader, der ikke

led af „hysterisk Nationalitet'', at vilde man være Forfatter, skulde man skrive

i et af de europæiske Sprog, ikke i det Kråhwinkel-Sprog, som kaldtes Dansk«.
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mathematiske Demonstrationsmethodes Kriterier paa Kristen-

dommen, at Hermann Samuel Reimarus blev den positive Kristen-

doms bitre Fjende, saa han i Wolffenbiittlertragmenteme frem-

stillede de bibelske Skikkelser, ja Jesus selv, som bevidste Be-

dragere. Ogsaa fra den tyske Pietismes Side opfattede man

Wolff som en farlig Fritænker og fik ham fordreven fra Halle,

indtil Frederik II førte ham tilbage.

Men Wolffianismen har ogsaa forekommet mange som et

Middel til netop at vinde et fast Fundament for Kristendommen.

Man følte, at der trak en Storm op fra engelsk og fransk Van-

tro, og søgte ved Tankens PJjælp at finde et Stade, hvorfra man

ikke kunde rokkes. Saadan var det, at her hjemme Rosenstand

Goiske og Guldberg tog Sagen '). Og paa samme Maade var det

vel med Hosekræmmer Kierkegaard. Den fuldkomne Tvivl om

Guds Tilværelse, Verdens Mening, Pligtens Begrundelse, som vi

vanskeligt kunde tænke os hos Vogterdrengen, kan godt i Op-

lysningstidens København og under den personlige Krise, han

oplevede, have afficeret den begavede Købmand, saa han har søgt

Fodfæste i Tidens Modefilosofi — som dog allerede nu egentlig

var overvunden blandt de førende Aander.

Og saa har han i Modsætning til de Halleske pietistiske Pro-

fessorer ikke mærket, at hele Luften her var den begyndende

Rationalismes. Som saa mangen anden from Læser i hin Tid har

han vel læst en rigere, mere bibelsk Kristendom ud af de noget

snusfornuftige Ræsonnementer om Gud og om Pligten. —
Nu gled saa Aarene hen for Ægteparret Kierkegaard

;
af

Begivenheder hører vi foreløbig kun om to Slags: Børnenes

Fødsel (jvfr. Oversigten i Tillæg 1) og Flytninger.

25. Okt. 171)9 kom den anden Datter Nicoline Christine,

7. Sept. 1801 den tredje Petrea Severine 2).

^) Herom L. Kocli: Don danske Te<>lo<ii i Oiilysnino-stidon. Tt-ol. Tidsskr.

Ny Række. VJI. IDUo-OB. S. 97 ft.

2) Udskrifter af Kirkebogen skal anfores, otfsaa fordi Faddernavnene o})-

lyser noget om M. P. Ks Bekendtskabskreds. — Helliji^tieistes Bornedaabs Bo^^

til 1790: „d. G. Deo. Hr. Michael Peder Kirke<raard, forhen Strompehandler

l)au Kobmao^crii^ade No. 82—83. *o^ Hustr. Mad. Aiiiia Lund, deres Datter, fod

d. 25. Oet., kaldet Nicoline Christine Fadd. Moderen selv: .Jfr. Kirstine Simonsen;

Chirurgus Withus Bierring; Studenterne Christian Lund [Lind] og Niels Simon-
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Kit«'!- al, liHN«' ulsiaiiuL sin l^'uriuliiiug Inteda }i\ .
1'. K. *'U

Ti«! i Kndj-rikslxM-^^ad«*, (lonisi'st pau ØHter^atle '). c. iHO.'i llytU?de

lian hl llillriinl. l',;,ir.,.l \\\\\y]i'r ( K. P. I. s. XXIX I
— uden

at luiiii kan se, om iiaii liar no^cu j)uhitiv iijeiiiin(d <i<irfor —
„biandl aiiile't o^saa lordi lian al de forandrede og nmukke Xatur-

oni^ivtdser haabede pau Oplivelse lor det Haa tunge Sind". Sammen
hkmI Mads iioyen, en Broder af lians afdod«* Hustru, køhte han

forskellige Ejendomme (jvt'r. K. \\ 1. c), og herude fødtes Sønnen

Peter Christian (>. Juli lrt05.

Men l^Of) eller ()(> Hyttede han tilhage til København og

boede atter paa Ostergade. Her fødtes Sønnerne Søren Mikael
2:1 Marts 1807 og Niels Andreas 30. April 1801)«).

10. .luli 1S09 fik han Skøde paa den Ejendom paa Nytorv,

mellem Kaadhuset og Frederiksberggade, hvor han boede indtil

sin Dod (E. P. I. S. XXX).

sen; Hosekr. Agerschou". (Saalodos Klokkerens Kirk<'l)Ojj:; Præstens (HeUig-

Geistes Dohe Protocol) har som Daabsdag G. Nov., men 6. Dec. stemmer med
Oi)te«iiielsen her S. 9G. — Helliggeistes Beruedaaljs Bog til 1801: ,,d. 10. Oct.

Hr. Michael Petersen Kirkegaard og Hustr. ]\[ad. Anne Sørensd«" Lund, boende

i Frederichsberggade med Bevis fra Stifts]>rovst<in, og Frue Kirkes Betjentere,

at de for deres Sogne-Rettighed vare contenterede, deres Datter, fod d 7. Sept.,

kaldet Petrea Severine. Fadd. Barnets Moder; Mad. Sophie Kirkegaard; Barnets

Fader; Strømpehandler Michael Andersen Kirkegaard; dito Christen Agerschou

og Jens Bechgaard".

^) Dette fremgaar af Kirkel)Ogerne ved Døtrenes Daab; af Vejviseren er

han forsvundet, da han ikke længere drev Fon-etning.

2) Hillerød Protocol over Føde og Døde til 1805: „Den 6. Julii blev

Michael Kirkegaard [rettet fra Kiersgaard] og Hustr. Anne Lunds Søn fød, d.

lo. Aug døbt og kaldet Peter Christian Moderen bar det og Mad. Røven stod

hos. Fadder H. C. Wenneken. Kjøbmand Aabye, Studiosus Lind". — Helliggeistes

Døbe Protocol Bog til 1807 : „d. '20. April Hr. Michael Kirkegaard, forhen Strømpe-

handler, boende paa Østergade, og Hustr. Mad. Anne Kirkegaard, deres Søn,

født d. 28. Martii, kaldet Søren ^lichael. Fadd. Barnets Moder; Mad. Cathrine

Jørgensen; Klædekræmmer Hr. Anders Kirkegaard; Michael Kirkegaard; Niels

Aabye og Christen Agerschou". — Samme til 1809: „den 2den Junii Hr. Michael

Petersen Kierkegaard og Hustr. Mad'" Anne Sørens-Datter Lund, Strømpehandler,

boende paa Østergade Xr. 11 med Bevis fi'a Provsten og Holmens Kirkes Be-

tientere, at de for deres Kirkerettighed vare contenterede, deres Søn, fød

d. oOJe April, kaldet Niels Andreas. Fadd^ Barnets Moder, Md™ Aabye. Klæde-

kræiner M. P. Albech, D<^. Aabye og Møller".
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II. Søren i Barndomshjemmet.

I Vinteren 1812—13 stod den europæiske Politiks Barometer

paa Storm. Ogsaa de danske Aviser, som y, Berlingske Tidende"

og E-ahbeks „Dagen", var fulde af Nyheder om Udenrigspolitik

og Krig. I adskillige Aar havde Napoleon sat Verden i Opror.

Nu mislykkedes det store Ruslandstog; Korsikanerens Verdens-

rige stod foran sit Sammenbrud.

I Danmark mærkede man stadig af og til, at vi endnu var

i Krig — den, som snart skulde ende med Tabet af Norge. Og

den danske Stats Pengeforhold var fortvivlede. B,egeringen

søgte Udvej gennem Forordningen af .i. Januar 1813, som lod

Courantsedlerne afløse af Rigsbanksedler, saaledes at der til

1 Daler Courant kun kom til at svare 7^, Rigsbankdaler. Mange

velstaaende blev fattige, men enkelte tjente. Saaledes de, der

havde kongelige Obligationer og lod dem gaa over til Rigsbank-

obligationer, thi herved skulde 1 Daler Courant sættes lig 1 Rigs-

bankdaler. Værdien af deres Kapital voksede da, eftersom andres

sank omkring dem. Og nu havde den loyale og forsigtige Hose-

kræmmer Kierkegaard netop sin Formue i kongelige Obliga-

tioner. Medens den hidtil havde været beskeden, blev den nu

og ved Vækst i Fremtiden betydelig. ^)

I denne paa Begivenheder svangre Tid gik Ane Kierke-

gaard frugtsommelig for sidste Gang. ^) Hun var da allerede

til Aars, snart 45; Manden var 50, og havde da allerede i 16

Aar været ude af Forretningerne.

5. Maj 1813 kom saa det Alderdomsbarn til Verden, som i

Daaben fik Navnet Søren Aabye — det sidste efter deres Venner

J) Henriette Lund S. 23. Om Fonn-dn. af '). .Jan. 1813 M. Uiil)in: 1807

—14. 18t)2. S. 268 ff.

2) I Levins Fortællinger om 8. K. hedder det (aftrykt P. A. Heiberg

S. GG): „Hans Egenlied med Hensyn til Frygt for Ildebrand er bekendt; det

skrev sig fra, at lians Moder i Svangerskabets Tid havde haft Hdebrand i

Husef*. Om en saadan Brand har jeg ellers intet kunnet finde; Henriette

Lunds Skildring (her S. 27) synes snarere at sigte til en Brand i senere Aar.



22

al' Kaiiiilit'ii .\ai)ye, buiii wtu«! l''a<l(l«*i" til liaiii. .-^ii .^aiiiiiieiiLiæf

iihmI P«'n;4(*kriH<'ii liar lian h(;1v ucccntuen^t i det bekendte Ord:

„1H1;{ lil.'v j<'<^ lixlt- i det ^nln Ponpjoaar. da saa rnaii^<*n anden

o-al Sr.l.lrl l.l.'v sat. i ( !irkiilat icn" (K. W I. S. 441»).

1 )aaben loif^ik .'i. .Iiini i I N'lli^aandskirkon. '). Nu buede

Foraddren«* ri^tipjnuk i Fviw So^n, men Faderen lioldt a'iff stadig

(il Ilclli^^eistes Kirk<', hvur lian var l»b-v«'n viet til sin tørste

Hustru, og hvor alle d(^ tidli^Hn- i Kobenhavn fodte Bom var

(lol)t<'. Forovrigt var Frue Menighed husvild siden 1H()7 og

maatte laane Rum i Trinitatis; kort før Kierkegaards Fødsel

havde „Dagen" (for 15. Jan.) netop mindet om Smerten over:

Mork 0^ n«)g-pn staar Vor Frue,

Ilendes Prngt og hendes Hus

Ødtes ;if don vilde Lue,

Sørgende hun staar i Grus.

Da Soren begyndte at stirre ud i Verden, var vel Moderen

det første, han traf paa. Af hende har vi kun een Skildring-)

— og den er paa anden Haand — nemlig Henriette Lunds (S. 89 f.):

„Hende husker jeg slet ikke, men hun blev omtalt i Familien

som en rar lille Kone med et jævnt og fornøjet Sind. Sønnernes

Udvikling gik hende lidt over Hovedet; deres høje Flugt fore-

kom hendes bekymrede Hjerte som en Flugt bort fra det Stade,

hvor hun folte sig hjemme, og hvor hun saa gerne havde be-

holdt dem. Derfor var hun aldrig mere i sit Es, end naar en

forbigaaende Upasselighed tvang dem lidt tilbage under hendes

Kegimente. Især var hun tilfreds, naar hun kunde faa dem til

Sengs, thi saa svingede hun Scepteret med Fr^'d og hyggede

for dem og fredede om dem som Hønen om sine Kyllinger.

^) Helliggeistes Børnedaabs Bog til 1813: .,d. 3. Juni: Hr. Mikael Peter-

sen Kierkegaard, forben Strømpehandler, og Hustrue Mad. Ane Sørensd"" Kierke-

gaard, fød Lund, boende paa Nytorv Xr. 2. deres Son, fod den 5. May. kaldet

Soren Aabye. Fadderne Moderen og 3Iad. Abelone Aabye, Hr. Silke- og Klæde-

kræmmer Anders Kierkegaard, Niels Aabye, Christen Aggerschou, Otto Møller.

Peter Aabye og Faderen selv."

2) Man kan ikke bygge noget paa Vendinger som Fr. Hammerichs (I.

S. 59) om S. K.'s ,,forunderligt begavede forældre", hvor det saa i det følgende

kun oplyses for Faderens Vedkommende — eller paa Else Kierkegaards: ^Deres

gode Fader og Deres mig lige saa uforglemmelige vennehulde Moder" (Brev

til P. C. K. af 24. Jan. 1842; P. C. K. Ark.).
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Børnebørnene i Slægten befandt sig ogsaa vel ved hendes moder-

lige Tilbøjeligheder. Den lille buttede Skikkelse behøvede ofte

kun at vise sig paa Dørtærskelen til Barnekammeret, for at

Graad og Skrig forstummede, og den rebelske Yngling eller

Pige slumrede kort efter sødelig i hendes bløde Favn".

Som lille har Søren sikkert været glad ved sin Moer, ikke

mindst naar han var syg; vi ved, ^) at han gennemgik de sæd-

vanlige Børnesygdomme. Men eftersom han blev større og

kritisk, synes Forholdet til hende at være bleven noget tragisk. -)

Man har ondt af den velvillige, skikkelige lille Kone, som ikke

kunde holde fast paa sine store Drenge. Heller ikke hendes

Familie syntes man paa Nytorv at have megen Berøring med.

Ved Maren Kirstines Daab 1797 optræder hendes Broder som

Fadder, men ikke senere; om hans Hjem havde hun jo heller

ikke selv de bedste Minder. Og er der end lidt Forbindelse

med Slægten hjemme i Brandlund, gaar dette snart ud, i den

Grad, at i Tredserne en kødelig Kusine ikke ved nogen reel

Besked om sine berømte Fætre Søren og Peter Christian (S. 16)

— ganske anderledes med Mandens Familie i Sædding.

Den lille Kones Begavelse har ikke slaaet til overfor Tre-

kløveret: Manden, Peter Christian, Søren. Det lidt, vi hørerom

hendes Fader (her S. 15 f.), giver heller ikke Indtryk af, at hun

i religiøs Henseende har bragt noget særligt med fra Hjemmet.

Manden var sikker paa, at hun lik en salig Død (S. 1)6), men

havde hun haft en særlig dyb eller køn Fromhed, havde dette

nok sat Spor i Sørens Papirer. Nu omtaler han hende saa godt

som aldrig, medens han idelig vender tilbage til Faderen. Søren

har aabenbart, da han voksede til, ikke faaet Indtryk af noget

aandeligt jævnbyrdigt Ægteskab. Og senere er det ikke for-

blevet skjult for ham, hvordan hun blev hans Faders anden

Hustru.

Man har oftere (f. Eks. Rudin S. 1.3, C. Koch S. 24) frem-

^) Af Frederiks Hospitals Juuriial ved S. K.s Dod, aftrykt P. A. Heiberg

S. 41 f.

'^) Til Grund for det S. 44 aftrykte Skudsmaal af Kusinerne kan inaaske

ligge, at S. K. kunde tigge sig til sin Vilje hos Moderen, næppe at han som

stor Dreng sogte Ly hos hende.
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li;i'\»'t, lixordaii l'jisii|i;4lH'(lcii 1 S. K.h HiiriKionihinlvikliu^ lia-ii^«*!*

sunniw')! iiumI, at han al<lri^ Hyn«^H at have erfaret, livad netop

• *n MimI.i kan <^iv«' i iiandfli^ II<*nHeen<le. Ofr det har fulgt

ham ^L'nmni hele Livet ahhi^ fuldt ud at k«;n(le Kvinden. I

hans P(trhi»hl til Kogine kan vi spnre «hft; hvor meget ram-

nu'iidc han »iid har skrevet (»ni K\ inden, (h;t er dog (fte, Hom

om han k(»nst iiicrcch! sig Hogrebet K\inde og Kaa opererede med

det; (»g da hans asketiske Udvikling til sidst drev ham til i

Kvinden at, se vi egoistisk, løgnagtigt Væsen, der holder Man-

den nede. havde han ingen Modvægt derimod i Erindringen om
sin egen Moder. —

S. K. skriver 1(S4() (III A 73): ...Jeg kan aldrig erindre

nogen Forandring med min Fadei" og 1841) (E. P. V. 8. 132):

„Min Fader var en Olding, anderledes har jeg aldrig kjendt

ham". Dette gengiver sikkert virkelig hans Barndomsindtr^'k.

Derfor er det berettiget paa dette Punkt af Fremstillingen at

brede Skildringen af Faderen og hans Indvirkning paa Søren ud paa

eet Plan og anal^^sere de forskellige Sider, uden Hensyn til, om
de nu er dokumenterede fra en lidt tidligere eller en lidt sildi-

gere Tid. Kun hvad der nødvendig hænger sammen med Ud-

viklingens Gang, vil vi forbeholde til en senere kronologisk Be-

handling.

Nu er Mikael Pedersen Kierkegaard Patriarken ; der ligger

en lang Aarrække imellem, siden han som knap f^Tretj^veaarig

kom saa hovedkulds ind i sit andet Ægteskab. For vi gaar til

Forholdet mellem ham og Søren, vil vi bane os Vej gennem en

E-ække Vidnesbyrd fra samtidige.

Vi beg^mder med Mynsters Udtalelse ^)

:

Det har for mig noget Rørende, at Mag. S. Kierkegaard

stedse helliger sine opbyggelige Taler til sin afdøde Faders

Minde. Thi ogsaa jeg har kiendt denne agtværdige Mand ; han

var en slet og ret Borger, gik fordringsfri giennem Livet, havde

aldrig giennemgaaet nogetsomlielst philosophisk Bad. Hvorledes

V) I deu med Mynsters Mærke Kts. uiiderskrevue Art. „Kirkelig Polemik"

i Heibergs Intelligensblade 1. Jan. 1844, aftrykt Bladartt. S. 2'21. — S. K.s Ud-

talelse herom i en Opskrift af 29. Juni 1855 (E. P. VIII. S. 494) betyder

næppe, kan i hvert Fald ikke bevise, at Mynster ikke skulde have nogen vir-

kelig Erindiing om Faderen.
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sker det da, at Sønnen i sin rige Dannelse saa otte han vil ned-

skrive opbyggelige Taler, stedse vender Taidcen ben til biin

Mand, der længesiden er indgaaet til Hvilen? Hvo der bar

læst den dejlige Tale — eller lad os kun kalde den Prædiken —
^Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet", vil forstaae

det. Sønnen bar, ligesom jeg, seet sin gamle Fader ved bittre

Tab ; ban bar seet bam folde sine Hænder, bøje sit ærværdige

Hoved, ban bar børt lians Læbe udsige biint Ord, men tillige seet

bans bele Væsen udsige det paa en saadan Maade, at ban følte,

bvad ban saa skiønt udvikler om Jol), at „ogsaa Den er en Men-
neskenes Lærer, der ingen Lære bavde at overgive Andre, men
efterlod Slægten sig selv som et Forbillede, sit Liv som Veiled-

ning for etbvei*t Menneske", der saae det; ban bar følt, at den

Gamle „bavde i sit fromme Ord overvundet Verden, var i sit

fromme Ord større og stærkere og mægtigere end den gamle

Verden". Og hvad Sønnen der i Sørgebuset lærte bos sin gamle

Fader, det nedskrev ban i en Prædiken, som vil tiltale, veder-

(|væge etbvert følende Hierte, uagtet den ikke 'fører Læseren i

noget pbilosopbisk Bad, uagtet den intet indebolder, som jo

Enbver kunde „sige sig selv biemme i sin Sopba" — men san-

delig ikke „ligesaa godt". —
Der er noget stiliseret i Biskoppens Opstilling af den jævne,

fromme Borger og den liøjt dannede Søn, som dog i Grunden

blot fortolker Faderens Frombed; M. P. K. bavde jo dog efter

Evne forsøgt at tage et filosofisk Bad, og det vulkaniske, der

laa bag det rolige Ydre, bar Mynster ikke opdaget. Men det

bar sin store Int^eresse at se, bvordan Hosekræmmeren o])fattedes

af sin Præst.

Sønnernes Venner, der kom i Huset, saa med Ærbødigbed

paa den Gamle. Fr. Hammericb (I. S. f)9) finder bam „forun-

derlig begavet", og vidste, at ban idelig læste
;
paa den anden

Side mindes ban bam komme bjem fra Torvet, bvor ban selv

daglig købte ind, med en fed Gaas i Haanden. I Rudelbacbs

Breve til P. C. K. er en Hilsen til „Deres gamle, ærværdige

Fader" en staaende Vending. ^) Brødremenigbedens Forstander

1) F. Eks. Brev fra Glaucha 30/^ 32: „Hils paa det kjærlij^ste Deres

•ramle, ærværdige Forældre; det er mig endnu stedse en vedercjvægende Tanke,

hvor godt jeg kom ud af det i Alt med Deres kjære Fader" {jvfr. her S. 47);

Brev fra tilaucha ^'Vi 34: .^Tusind kjærlige Hilsner til Deres kjære Fader og

Moder; ham sender jeg i Morgen et P]xemi)lar af det hidtil Udkomne af mine

[tyskej Prædikener".

4
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J. C. itoiiss (»iiitairr i ri lUvv ;il i^n. Jaii. |.^l(i ul t-i Mi'dleiu al'

TTnitotH-ÆldKtc-K'niifrrencen i Ilcrnilmt R<«nticr Ki«rkf*^uanl

Koni „en rnnmicndc og meget lorHtandig Mand, som vi tænke,

ifald \i l»v«^«4('. jiaa (Jniinl af lians Kfrari!ig«*r at overdrage lu-

Sjiecl ionen (1('1"\(m|.** 'i

hil al de stærkeste Vidnt^sbyrd om, at den Gande var en

nnerkelig Mand, er det dyl)e Indtryk han gjorde paa Brøchner,

den (eneste Gang, denne, saa liani. liroclnuT (S. 340) skriver:

^Hani har jeg kun set »n Gang, hos min gamle Onkel
Kierkegaard |jvfr. S. 44 1. I )et var en betydelig Personlighed,

hvis Ydre indprægede sig levende i min Erindring. Han gik

med min Onkel o]) og ned ad Gulvet i (Jnkels Spisestue, i Sam-
tale med ham. Han gik noget bøjet; hans Holdning svarede

til hans Ansigts tænksomme, alvorlige Udtryk ^j; det graa Haar
var strøget tilbage bag Øret, hvorved Ansigtsformen traadte

skarpt frem."

Til sidst aftrykker vi Skildringen hos Henriette Lund, som

dog næp]:)e blot gengiver Datterdatterens Erindringer — hun

var 9 Aar, da han døde — men hvori vi vistnok finder Gen-

klang af Mynsters Artikel, der betragtedes som den egentlig klas-

siske Skildring af S. K.s Fader. Henriette Lund skriver (S. 21 f.;

:

^Meget levende erindrer jeg Bedstefaders gamle ærværdige
Skikkelse i den lange drapfarvede Frakke, Benklæderne stoppede

ind i de snævre Støvleskafter, en solid Stok med Guldknap i

Haanden, og, hvad der ikke mindst interesserede os Børn, Lom-
merne fulde af Pebernødder. — Hans Bygning var kraftig, An-
sigtstrækkene faste og sluttede, Hovedets Holdning lidt bøjet,

medens Øjnene havde et Udtryk, som om de endnu drømmende
stirrede ud over Jyllands Heder, dér hvor han som Barn havde

vogtet sine Faar. Dog gik vist Drømmene nu langt videre ud
over denne Jords snævre Grændser, for at naa deres Længsels

Maal, det Evighedens Land, hvortil Oldingen med hele sin

Sjæls Attraa stundede. Det var som en stille Hjemve, der be-

herskede ham, og gjorde især hans sidste Dage til en Pilgrims

Vandring i fremmede Lande. Dog maa deraf ingenlunde sluttes,

^ Meddelt af K. Heiberg (fra Ai-kivet i Herriiluit" i Kirkehist. Samlinger

4 li. VI S. 211.

2) Et Billede fra de ældre Aar af ^[. P. K.s kloge, karakterfulde Ansigt

findes hos 0. P. Monrad ved S. 24.
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at ludtrykket af hans Personlighed var trist eller sygeligt; der-

til var hans Tale tor livlig og klar, hans hele Fremtræden for

kraftig. Snarere kunde hans Ro i Sorgen undre de Mange,

som var fremmede for hans Tankegang, eller han kunde maaske

forekomme mindre deltagende, fordi han havde vænnet sig til

at betragte Livets Sorg og Smerte med andre Øjne end mere

verdsligsindede Naturer, paa samme Tid som han dog altid var

parat til at hjælpe med Raad og Daad, hvor han ])aa nogen

Maade kunde.

Da han saa kort efter hinanden mistede sine to kjære

Døtre, bøjede han vel sit gamle graa Hoved endnu dy])ere, men
tillige foldede han Hænderne og lovede Gud, som baade giver

og tager. Og da Flammerne omspændte hans Hus, og han

ligesaa ]dudselig som uventet blev stillet overfor det Skuespil,

lagde han med samme Ko sit timelige Velfærd i Guds Haand,

idet han næsten med festlig Frejdighed gik til at ordne, hvad

der kunde ordnes. Derimod lod han sig undertiden overraske

af smaa Gjenvordigheder, saaledes at det af Naturen tunge Sind

aabenbarede sig. Tungsind var vel ret egentlig hans daglige Kors."

Hvordan virkede da denne Mand paa Søren? Saa stærkt

som sjældent en Fader har virket paa sin Søn. Han havde jo

intet fast Arbejde, gav sig aabenbart meget af med den evnerige

Dreng og bestemte ved Tiltrækning og Frastødning hele dennes

Tankegang.

Faderen var en ualmindelig begavet Mand. Blandt Tradi-

tionerne om den Kierkegaardske Familie er den, at Peter Chri-

stian skal have sagt: „Den mest begavede Mand, jeg har kendt,

var min Fader". Allerede det var usædvanligt, at en Jydsk Uld-

kræmmer med Skoleuddannelse fra Midten af 18. Aarh. gav sig

i Lag med en tysk Filosof, selv om denne hørte til de popu-

lære. Men hvad han læste, kunde dog i Længden slet ikke hamle

op med de studerede Sønners Viden; hvad der gav ham Vægt

var det oprindelige i Manden selv. For den lille Dreng stod

Faers Klogskab som det højest tænkelige; Faderen havde ham

ubetinget i sin Magt ved den.

Paa sin Vis ejede Hosekræmmeren en Digtergave i Evnen

til at hekse frem en fortr^^llet Verden, som fangede Barnet ind

i sit Spind. S. K. har — naturligvis i fri Form — skildret disse

Barndomserindringer i et litterært Udkast fra 1842-43 med
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'rillen: .,.).)|i;imH's ('liinamis i-INt I
)«• nmiiilMis <lulMiarnliun ost'*

( I

\' I» 1. S. !()» I.). Kra H;ini \ai- dcu iijipjo Student JoluinncH

Cliinaciis udviklet jiaa lol^^endc Maade'j:

„I laus J I jrin t illaiil iklve luaii^c Adspredelser, og da )ian 8aa

g(M|( soiii jildri^ lv<»iu ud, hl«!V liau tidlig vant til at HywHelHætte

n\ir iikmI sig selv og med yine egne Tanker. Haus Fader var en

meget stræng Mand, tilsyneladende tør f)g prusaisk, medens han
under denne VadnudslVakke skjulte en glødende Phantasie, som
end ikke hans liuie Ahhuclom f'urmaaede at sløve. Naar Johannes

stundom bad om Tilladelse til at gaae ud, da fik han ol'test et

Aislag; hvorimod Faderen en enkelt (iang til Vederlag foreslog

ham ved hans Jlaand at s})adsere op og ned af Gulvet. Dette

var ved første Øiekast en fattig Erstatning, og dog gik det med
den ligesom med den Vadmelsfrakke, den skjulte noget ganske

Andet i sig. Forslaget blev antaget, og det blev ganske overladt

Johannes at bestemme, hvor de skulde gaae hen. De gik da ud

af Porten, til et nærliggende Lystslot, eller ud til Strandkanten,

eller om i Gaderne, alt eftersom Johannes vilde det; thi Faderen

formaaede Alt. Medens de da gik op og ned af Gulvet, fortalte

Faderen Alt hvad de saae; de hilste paa de Forbigaaende, Vognene
larmede dem forbi og overdøvede Faderens Stemme ; Kagekonens
Frugter vare mere indbydende end nogensinde. Han fortalte Alt

saa nøjagtigt, saa levende, saa præsenlisk indtil den ubetydeligste

Detail, der var Johannes bekendt, saa udførligt og anskueligt

hvad der var ham ubekjendt, at han, efter en halv Time at have

spadseret med Faderen var saa overvældet og træt som om han

en lieel Dag havde været ude. Faderens Trolddomskonst lærte

Johannes ham snart af. Hvad der før foregik episk, det skete

nu dramatisk; de samtalede paa Touren For Johannes

var det som blev Verden til under Samtalen, som var Faderen

vor Herre, og han selv hans Yndling, der fik Lov at blande sine

taabelige Indfald deri ligesaa lystigt som han vilde; thi han

blev aldrig afviist, Faderen aldrig forstyrret, det kom Alt med
og altid til Johannes's Tilfredshed.^

Det fortælles, at naar Hosekræmmeren i sine senere Aar

disputerede med sine to Sønner — hvoraf jo Søren blev noksom

bekendt som spids Dialektiker, medens Peter Christian i Got-

1) Allerede Eiirthold (Noten, 1876, S. 2 f.) tog dette om S. K. selv. Aaret

efter bragte Brandes (S. 10) en Bekræftelse berpaa: før stykket udkom i E. P.

II havde Brochner fortalt Brandes disse Træk som S. K/s Skildring fra sine

esme Drenaeaar.
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tingen erindredes som „der Disputierteufel aiis dem Norden"^) —
kunde Faderen magte dem begge. Dette er ikke usandsynligt

efter følgende to Stykker, det første fra Fortællingen „Den stille

Fortvivlelse" (Journal 1844 E. P. II S. CS), hvori vi vil gen-

kende Søren og hans Fader, det andet fra Fortsættelsen af „Jo-

hannes Climacus'* (S. 108).

„Der var en Fader og en Søn. Begge var meget aandeligt

begavede, begge vittige, især Faderen. Enhver, der kjendte deres

Huus og kom der, fandt vist, at det var meget underholdende.

I Almindelighed disputerede de kun sammen og underholdt hin-

anden som to gode Hoveder, uden at være Fader og Søn".

„Medens saaledes en næsten vegetativ Henslumren i Pluin-

tasie — dels mere æstetisk, dels mere intellektuelt — udvikledes

hos ham, blev ogsaa en anden Side af Sjælen stærk dannet,

hans Sands nemlig for det Pludselige, det Overraskende. Dette

skete dog ikke ved de Tryllemidler, der ellers maa tjene til at

spænde Børns Opmærksomhed, men ved noget langt Højere.

Med en almægtig Phantasie forbandt Faderen en uimodstaaelig

Dialektik. Naar da ved en eller anden Lejlighed Faderen ind-

lod sig i en Disput med en Anden, da var Johannes lutter Øre,

og det saa meget mere som Alt foregik med en næsten festlig

Orden. Faderen lod altid Modparten tale helt ud, spurgte ham
for en Forsigtigheds Skyld, om han havde mere at sige, forend

han begyndte sit Tilsvar. Johannes havde fulgt Modpartens

Foredrag med spændt Opmærksomhed, var paa sin Maade med-
interesseret i Udfaldet. Pausen indtraadte, Faderens Replik

fulgte, og see i en Haandevending var Alt anderledes. Hvor-
ledes det gik til, blev Johannes en Gaade, men hans Sjæl for-

lystede sig ved dette Skuespil i et Nu var alt vendt

om, det Forklarlige gjort uforklarligt, det Visse tvivlsomt. Mod-
sætningen indlysende [Johannes] glemte igen det Sagte

men denne Gysen i Sjælen glemte han ikke

Hvad andre Børn have i Poesiens Tryllerie og Eventyrets Over-

raskelse, det havde han i Intuitionens Hvile og Dialektikens

Changements. Det glædede Barnet, det blev Drengens Leeg,

tiet blev Ynglingens Lj'st. Saaledes havde hans Sjæl en sjelden

Continuitet; det kendte ikke de forskjellige Overgange, der ellers

pleje at betegne de enkelte Tidsafsnit. Idet Johannes blev ældre

1) Fr. Nielson i Hioorr. Lex. IX. 8. 140.
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lia\(lt' liiiii nii«*i l^«|^tii)i ilt ln*;;;^«' til Siden V^; ti»i i»J4i» liavd«* lajrt

at Ic^«' iimmI (|«'t, (ler hkuld«- \H'Vv Iiuiim IjivK alvurlig«? i^ijnkja*!'-

ti^t'lsr, u«; (lu;; liJivde det ([»irvcil iiigeiilinul«' tabt dat Till«jk-

kriulc. Kt l*ig«'l)ani Irgor saa læiij^o med Dukken til den tilsidHt

iorvandh's til den Klskede; thi Qvindeiis hele Liv er KlHkov.

Kil lignende ( 'ontinuitf^t havd«* hanHLiv; thi hans hele Liv var

M'ieidviiing."

Faderens Begavelse var <log kun som en Dra^t, tor det

dybere i Personligheden. Der var meget at indvende. Hans Kon-

servatisme og Loyalitet var — ikke underligt hos den bondefødte

i den landsfaderlige Absolutismes Tid - forbunden med en vidt-

dreven Ærbødighed for alt, hvad der hed Rang og Fornemhed;

Hammerich mener, at han respekterede sin Ven Boesen dobbelt,

fordi han var Justitsraad^). Og den Gamle har kunnet være

vanskelig, fortrædelig i de daglige Smaating, ogsaa sær, f. Eks.

ved at lade Søren gaa med paafaldende korte Bukser (Journal

1849 E. P. V S. 132 f). Men Hovedindtrykket var: en helstøbt

Mand, som vilde have Orden i Sagerne, og som man tog Hatten

dybt af for. Som Forretningsmand har han vel været dygtig,

naar han begj^ndte med de bare Næver og 40 Aar gammel kunde

leve af sine Penge. I Pengesager var han punktlig, -fodt i Ter-

minen", som Søren sagde (Brøchner S. 340j. Hans faa bevarede

Breve viser Evne til at sige sin Mening og Vilje klart og vel dis-

poneret, Form og Indhold passer godt til den tykke, men klare,

faste, smukke Haandskrift. Børnene skulde lystre; ^oplært var

jeg fra Barn i Lydighed, absolut Lydighed", siger Søren (Syns-

punktet for min Forfattervirksomhed, S. V. XHI S. 568j. Dog

blev Søren maaske mest imponeret af den rolige Overlegenhed,

hvormed Faderen kunde enten sagligt afvise en Indvending eller

stilfærdigt beskæmme sin Dreng.

^) E. P. I. S. 449 tak^r S. K. om „min Barndoms Vindepind, det eneste

Legetøi jeg havde''.

2) Hammerich (I. S. 59) beretter videre som noget han har hort af Søren,

at Faderen i 1848 udbrød : „Hvem der dog var ung I Jeg føler det dirre i mig

og kunde gribe Sværdet for at tugte de Forrædere". Angul Hanmierieh, der ud-

gav Faderens Erindringer, oi:>dagede Anakronismen (M. P. K. døde 1838) og

formoder, at Begivenheden er sket 1807 (II S. 267). Dog er det usandsynligt,

at Søren paa den Maade skulde have fortalt en Replik, der var faldet 6 Aar

før hans Fødsel. Eimeligvis er Udtalelsen kun ved en Forveksling henført til M P. K.
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Det første skete en Gang, S. K. havde væltet et Saltkar.

Faderen blev saa heftig, at han kaldte Søren en forloren Son.

Denne gav ikke tabt, men henviste til en gammel Historie i

Familien: Nicoline havde en Gang tabt en kostbar Terrin, og

Faderen havde ikke sagt et Ord, men ladet som ingen Ting,

Faderen svarede, at netop fordi det var et saa kostbart Stykke,

følte Nicoline nok selv det forkerte, saa der behøvede man ikke

at skænde. Og i hvert Fald Søren har maattet kapitulere over-

for denne Bemærkning. Han anfører den (i Journalen 1850 E. P.

VI. S. 174) med Overskrift: ,,Et Træk af Fader, som fortjener

at opbevares", og føjer til: „Der er Noget af Oldtidens Storhed

i denne lille Historie. Denne Objektivitet der ikke skjender i

Forhold til som man selv bliver afficeret, men reent objektivt i

Forhold til som Skjend behøves".

Paa en anden Maade tog Faderen det, at det kedede Søren

at kopiere hans Breve (jvfr. her S. 63); da sagde den Gamle

bare: „Ja, ja, saa skal jeg selv gøre det". „Saa blev jeg strax

villig. O, havde han skjendt, ak saa var der vel blevet Skjenderi,

men dette var rørende" (Journal 1852. E. P. VH. S. 275).

Og han tog Livets d^-be Konflikter med fast og aaben

Alvor. Med Mynsters og Henriette Lunds Skildringer passer

Fortællingen hos Hammerich (L S. 59), at da hans ene Datter

laa for Døden, og man vilde skjule det for hende, udbrød han:

„Nej, saadan er mine Børn ikke opdragne", hvorefter han gik

til hendes Seng og sagde hende Sandheden rent ud.

Vi staar herved ved det, som dannede Rygstødet for ]M. P. K.s

Personlighed: hans Kristendom. Hvordan den end har været

tidligere, om dens Oprigtighed og Dj^bde i de senere Aar kan

der ikke tvivles, og nogle Aar efter hans Død stod det for Søren

saaledes, at Faderens Bekendelse af Kristus var af en saadan

Art, at kun fordi han var en aldeles ubekendt Mand, forblev

han ubemærket o: undgik han den Konflikt, som for Sønnen

mere og mere blev et Kendetegn for sand Kristendom (Journal

1847. E P. m. S. 197).

For sit religiøse Liv sogte M. P. K. Næring to Steder.

Det ene var Brodremenighedens Forsamlingssal i Stormgade.

Men der synes ikke at være Spor af, at Søren har faaet nogen
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cliit'lvto Paavii'knin;^ Ira <l<*i li«i iiilnitiMki* Sainluinl ';. Maanko er

o^sau Fadt'iriis Fnrl»iii(l«*lH«^ (l«jriiH'<| In.snet nogf^t i du KeneBte

Aar; fni- man«;«* tpul*' jo liro'lromenigliedfMi «ii Ti«! Kom ot Hegn,

(l('i- InisN aiidf . (la n\«'i«' I )<\ a'g<'lsfr i selve den danwke Kirke

gav en kraftigere kriHtcdig K(jst end I^itionali.snienH*).

Det andet Sted, hvor M. P. K. hentede Hin 0])bvggel8e,

vai- under Mynsters PraMlikest<d. Mynster var 1)S12 kommen til

Københa\ii som residerench^ Kajjellan ved Frue Kirke, men

maatte jo foreløbig ])rædike i Trinitatis (jvfr. 8. 22 j. Den

gamle Kierkegaard sluttede sig dog først nogle Aar senere til

ham ;
indtil den Tid regnede han den norskfødte Kajjellan J. E. G-.

Hull ved llelliggejsts Kirke for sin Præst ^), medens man efter

Tilslutningen til Mynster ikke hører mere om Forbindelse med

Hull; denne første døde 1840 og efterfulgtes af den Spang, med

hvem S. K. havde ikke saa lidt at gøre.

Det laa M. P. K. meget paa Hjærte, at faa Søren til at

beskæftige sig med Mynster. Han kunde love Drengen en Rbd.

for at læse en af Mynsters Prædikener O]), og 4 Rbd. for at

nedskrive en Prædiken, han havde hørt, hvad der dog indbragte

1) Vi liar hos 8. K. ikke mange Udtalelser om Brødremenigheden. Naar

den lejlighedsvis nævnes, er hans Viden derom vistnok grundet paa Læsning,

saaledes i Journal 18-49. E. P. V. S. 179, hvor han m. H. t. Lodkastningen

henviser til Jens Mollers Tidsskrift (S. K. roser Lodkastningen m. H. t. Ægte-

skabet som ægte kristelig, fordi den saa grusomt dræljer en^tisk Sværmeri I).

I Journal 1850 E. P. VI. S. 259 siger han: „Brødre- Menigheden accentuerer

ikke Efterfølgtlsen — til Vederlag saa Blodtheoriens Lyrik, al denne Stirren

l)aa (^hristi Lidelse".

2) Jvfr. Koch: Boesen S. 13 f.

3) Om Bull Erslew I. S. 257, Suppl. I. S. 27G. — M. P. Ks Overgang

fra Bull til ^Mynster (der jo var Præst i hans eget Sogn) ses af Børnenes Kou-

iirmation. HeUiijyeisis Confirmant Protocol: „Den 19. Søndag efter Trinitatis

den 4de Oct. 18P2 bleve af Hr. Bull coufirmerede .... Piger .... 5 Maren

Kirstine Kirkegaard, 14V'2. — Paa 18de Søndag efter Trinitatis den 9de Octbr.

1814 til Hr. Pastor Bull .... Piger .... Nr. 7 Nicoline Kirstine Kirkegaard.

Dom angaaende Kundskab og Opførsel: m. god. — Paa 17de Søndag efter

Trinitatis d. 13de Octlu-. 1816. Til S. T. Hr. Pastor Bull .... Piger ....
Nr. 8. Petrea Severine Kirkegaard meget god". (Bull havde i det hele

langt flere Koulirmander end Sognepræsten Kofoed). — Frue Kirkes Co)ifir-

i)iatio)isbo(/ 1821. „Coufirmerede den 29. April af Pastor Dr. Miinster. Drenge

.... Nr. 13 Peter Christian Kirkegaard. Dom angaaende Kundskab og Opførsel

:

mg. — 1823. Coufirmerede den S. Oct. af Dr. Miinster. Drenge .... Nr. lo.

Niels Andreas Kirkeaaard .... mg-".
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Faderen den Bemærkning fra Knæglen, at det var urigtigt saa-

dan at lokke med Penge (Journal 1841). E. P. V. S. 81).

Faderen var dog ikke eksklusiv „Mynsterianer^. Ikke blot

havde han staaet i Forhold til Brødremenigheden, han sympa-

tiserede ogsaa med Grundtvig og Lindberg, til hvis Retning

Peter Christian jo sluttede sig, i deres Kamp mod virkelig eller

formentlig Nationalisme (Brøchner S. 370), og det var i hans

Øjne en Anbefaling for Hegelianerne, at Rationalisterne hadede

dem (S. 04). Plan har villet en gammeldags, alvorlig Kristen-

dom, og han har nok tydet Mynster mørkere, mindre humanistisk,

baade mere orthodoks og mere pietistisk, end han var. Og der

er sikkert noget sandt i Sørens Ytringer om, at han har op-

fattet Mynster gennem sin Faders Fortolkning:

„Jeg er Mynsters egen Prædiken om Mandagen o : jeg er

den — ironisk nok — troskyldige Conseqvents af M.s Prædiken.

Jeg er nemlig opdragen ved M.s Prædiken — men ikke af Bi-

skop Mynster Nej . . .af en simpel borgerlig Mand, et

uhyre Villies-Menneske Med Indtrykket af Mynsters

Prædiken, dette om Grundsætninger, om Charakteer-Handling

o. s. V., dermed blev jeg at min Fader sendt ud i Verden: „det

er Det Du har at rette Dig efter"".')

Blandt Sørens aandelige Barndomsindtryk kan intet komme

op imod det af Kristendommen som noget virkeligt, knugende

alvorligt, noget, man let brændte sig paa, og som man dog ikke

kunde løbe fra. Dette religiøse Totalindtryk bestaar igen over-

vejende af det dobbelte: Pligten som det ubetinget tvingende

og Kristus, Guden og dog den lidende.

Assessor Wilhelm fortæller (S. V. II. S. 239 fl.) følgende,

som vi med stor Sands^-nlighed kan tage for bygget over S. K.s

egne Oplevelser:-)

„Da jeg var fem Aar gammel, blev jeg sat i en Skole. . .

.

1) Opskrift fra 1854 eller 55 E P. VIII S. 442. Jvfr. Journal Nr. 18.

1850 (ufiildstæudig trykt E. P. VI. S. 192): „Jeg er opdragen ved 3[yn-

sters Prædiken — aber af min Fader, en eenfoldig og alvorlig og streng

Mand". Tilsvarende i Jounialon 1847 E. P. III. S 208.

-) Allerede P. A. Heil)erg (S. 84 ti ) har paa Psykologiens Vegne annek-

teret Assessor Wilhelms Skildring for S. K. selv. Sporgsniaalet er dog om en

saadan psykologisk Hypothese kan verificeres gennem ydre Data. Og her kan

anføres: 1. Dot derpaa folgendc Stykke i Assessor Wilhelms Beretninji: — om

5
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.Top; int)(lt(3 1 Skoloii, bh^v fremstillet for Læreren ofr fik nu min
Lcctic for (il (len fol^ciulo Da^, df* f(»rHto ti Linier i lialleK Lære-

bog, som j«'^ skuld«' kiMin«' ud^Miad. iOtlivert andet hultryk var

nu iidsb'ttet af min Sjæl, kun min Opgave ntod levende fur den.

Soin i^arn Imvdo je^ en saare lykkelig Hukommelse. Snart

havde jc«:; da la'it, min Lertie. Min Søster havde hørt mi^ fiere

(ian<;e 0«^ forsikkret, at jc^ kunde <lfn. .J«'p; gik i Seng og

forend jeg faldt i Suvn, overhorte jeg endnu en Gang mig selv;

jeg faldt i Sovn med det faste Forsæt den folgende Morgen at

lu'so over ])aa <len igen. .Tog vaagnede Klokken f) (jm Morge-

nen, jeg klædte mig paa, iik fat i min Lærebog og læste igen.

Alt staaer endnn i dette Øjeblik saa levende for mig, 8om om
det var skeet igaar. Det var mig, som maatte Himmel og Jord

falde sammen, hvis jeg ikke lærte min Leetie, og paa den an-

den Side var det mig, som om, hvis selv Himmel og Jord faldt

sammen, denne Omvæltning ingenlunde vilde fritage mig for,

hvad der eengang var foresat mig, at lære min Leetie. I den

Alder vidste jeg jo saare lidt Besked om mine Pligter jeg

havde kun een Pligt, den, at lære min Leetie, og dog kan jeg

derivere hele min ethiske Betragtning af Livet fra dette Ind-

tryk At denne Begivenhed gjorde det Indtryk

paa mig, skylder jeg min Faders Alvor, og om jeg ikke skyldte

ham Andet, saa var dette nok til at bringe mig i evig Gjæld

til ham I den Henseende var jeg nu som Barn

l^'kkelig, thi jeg havde aldrig mange Pligter, men i Alminde-

lighed kun een, men denne var det ogsaa til Gavns."

Som samlende Motto for Skildringen af, hvordan Faderen,

bekymret over sin egen Synd og bekymret for Sønnen, talte til

Søren om Kristus, kan vi sætte følgende (E. P. I. S. 426), selv

om det egentlig sigter til en noget senere Tid:

„Min Fader

skodder jeg dog fra først af Alt. Det var hans Bøn til mig,

naar han, tungsindig som han var, saa mig tungsindig:

See, at Du ret kan elske Jesus Christus!"*

Latinskolen — stemmer nøje med ,,Joliannes Climacus'' IV B 1. S. 107. der

atter er en Fortsættelse af det S. 28 anforte Stykke, som efter Brochners Vid-

nesbyi'd handler om S. K. selv. 2 At S K. bar faaet Undervisning, før han

blev ojitaget i Borgerdydsskolen, ses af Mikael Nielsens Testimonium her S. 67.

3. At Barnet kun var 5 Aar og forudsættes at kunne læse, er en Vanskelighed.

Men var det utænkeligt med denne Fader og denne Søn? 21. og 25. April 1818,

lige før Søren fyldte 5 Aar, lod M. P. K. udfærdige henholdsvis en Daabs- og

en Vaccinationsattest for Søren (S. K. Pap. 40 D. III). Skulde dette være i

Anledning af Indmeldelse i Skolen?
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Det lykkedes Faderen at faa Kristi Navn sat uudslettelig

ind i Drengens Bevidsthed, at faa ham til at bøje sig for Kri-

stus i den dybeste Ærbødighed, at frygte ham, ogsaa paa en

Vis at have Kærlighed til ham, men ikke den Kærlighed, der

gør frimodig og tryg. Vel hørte han i sin Barndom meget om

Glæden i Himlen (Journal 1854. E. P. VIII. S. 169), og det stod

aldeles fast for ham, at han blev salig, hvis han i Døden næv-

nede Kristi Navn (Journal 1850. E. P. VI. S. 282). Men allerede

den Gang føjede Kristus sig slet ikke ind i det Liv, han ellers

levede. Man fortalte ikke^) dette Barn meget om det lille Jesus-

barn, om ham, som oplukker Paradiset, — „mens Korset stod

skjult mellem Løv i det fjerne^, som Kierkegaards samtidige,

Birkedal; jo synger. Hvad Søren forstod om Kristus var dels,

at han var „Guden^, dels at man havde spyttet paa ham og

korsfæstet ham.

At S. K. som Barn har opfattet Kristus som „Guden" —
omend Udtrykket i „Philosophiskc Smuler" skyldes Tilspids-

ning af Problemet ved Overvejelse af Modsætningen til Sokrates

— føres vi til gennem en sikker Slutning. Da Kierkegaard i

sine sidste Studenteraar og dernæst i Forlovelsestidens Kriser

begynder at gøre nye, selvstændige religiøse 0])levelser, springer

hans Syn paa Kristus ikke ud heraf. Tvertimod, han har i Forvejen

et færdigt Grundsyn paa, hvordan Kristus ud fra Kristendom-

mens Forudsætning maa være, et Grundsyn, der staar isoleret

overfor hans personlige religiøse Oplevelser. Han er saaledes

ikke indenfra kommen til Tanken om Kristi Guddom. Han
kender fra Begyndelsen intet til den Erfaringskarakter, Dogmet

har haft i sin Udvikling; tlii lige fra Udbruddet i det Ny Te-

stamente: „Min Herre og min Gud!" — over Athanasios, som

begrundede Kristi sande Guddom med dens Nødvendighed for

O Tvende ethisk-relig^iøse Smaaafhandlinger. S. V. XI. S. n^. .Som et

Modstykke til S. K.s egne ()])levelser her kan anfores hans Skildring i „Efter-

skriften*' (S. V. VII. S 515 ff. især 521) af, hvordan Barnet opfatter Kristen-

dommen som idyllisk Mytliologi; „det lever sammon med det lille Jesu-Barn,

og med Englene, og med de hellige Tre-Konger, det ser Stjernen i den morke

Nat, det rejser den lange Vej, nu er det i Stalden, Forundring over Forun-

dring; altid ser det Himlen aaben, med hele Phantasiens Inderlighed længes

det efter disse Billeder — nu, og lad os saa ikke glemme Pebernudderne".
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vnr nflap;ti^^on*ls»« i Gud selv — ihmI til Liiilier, der i den gam-

nirlkirk«'!!«;«' liiiu-fs stiv«? Foniil'T findor udtrykt, at KriHtuB

briii^tM* os (Ml iiaadi^ Gud — ()V<'ralt er Dogmet baaret frem

som et Udtryk for en pcrHonli^ P^ndsoHOphwelse. Ogsaa den

<^anil<' Kierkegaard har vel scdv la^rt at „elske JesuH KriHtus"

som 'l'illlugt i Livets Storme og Anfa-gtelser. Men i Drengens

Sind sætter Sætningen : ,,Kristus er Gud" sig fast som en fore-

skreveii, urokkelig Lære. Som Mand har han den største Møje

med den, men føler sig forpligtet til ikke at slaa af, men stille

Paradokset i Lys ved alle Dialektikens Midler og især ved en

Sammenstilling af Kristus og Hedenskabets største Vismand.

Meu alt dette er egentlig kun et Arbejde med, hvad Drengen

havde lært af sin Fader.

Naar Kierkegaard næsten aldrig — maaske aldrig uden en

ganske bestemt Foranledning — bruger Navnet Jesus, men sta-

dig Kristus, sjældnere Jesus Kristus, er dette betegnende for,

hvordan han har set Frelseren fra den guddommelige Side. Han

tager den othodokse Lære om Kristi Guddom og spænder den

i sin Skildring af „Guden" ud over dens egne Rammer, saa hans

Opfattelse fra et strengt kirkeligt Synspunkt vilde komme i en

betænkelig Nærhed af de oldkirkelige Kætterier (som Doketisme,

Sabellianisme, Monofysitisme) , der mere eller mindre aabent

gjorde Kristus til en vandrende Gud og hans Menneskelighed

til et Skin.

Men nu kommer det ganske enestaaende ved Kierkegaards

Kristologi. Medens de Retninger, hos hvilke Kristi Guddom

egentlig opslugte hans Menneskelighed, tillige plejede at forflyg-

tige Jesu Fornedrelse og Lidelse som noget, der ikke kunde

tænkes hos et guddommeligt Væsen, saa har S. K. her strammet

Knuden med et vældigt Ryk: Kristus er Guden — men det

skal siges igen og igen og igen, at han blev bespyttet og

korsfæstet, og dette skal tages saa grelt, realistisk nøgent,

blottet for alt forskønnende og formildende, som det er muligt.

Ogsaa dette er hans Barndomsindtryk. Herrnhutismen,

som Faderen maaske allerede kendte som Barn, talte idelig om
den Smerternes Mand, om hans blodige Vunder og Død. Men
medens Jesu Lidelse her blev Underlag for en ^glad_ Kristen-
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dom", ofte for en sentimental Dvælen i Frelserens Sides Skrin,

saa har vel allerede den tungsindige Hosekræmmer set Korset i

en langt mørkere Belysning, og idet han i Bekymring for Dren-

gens Sjæl indpræger ham det, bliver det som den kulsorte Nat,

uden at noget Naadens Evangelium formaar at trænge igennem.

„Da jeg var Barn, har man lært mig, at man spyttede paa

Christus" (Journal 1848 E. P. IV. S. 212).

„Menneskelig talt liar det dog aabenbart været min Ulykke,

at jeg er saa strengt opdraget i Christendom — og at jeg saa skal

leve i den saakaldte Christenhed Men mig for Øje

svæver bestandigt, at der blev spyttet paa Christus." (Journal

1841). E. P. V S. 99).

„Allerede som lille Barn blev det mig fortalt, og saa høj-

tideligt som muligt: at man spyttede paa Christus (som dog var

Sandheden), at Mængden („de, der gik forbi") spyttede ad ham
og sagde: tvi Dig. Dette har jeg gjemt dybt i mit Hjærte (thi

om der ogsaa har været Øjeblikke, ja Tider, hvor det har været

mig som glemt, er jeg dog bestandig kommen tilbage til Dette

som min første Tanke), jeg har endogsaa, for desto bedre at

gjemme den, under det mest modsatte Ydre skjult, atjeggjemte

denne Tanke dybest i min Sjæl; thi jeg frygtede for, at den for

tidligt skulde undslippe mig, at den skulde franarres mig, og

blive som et Skud løst Krudt. Denne Tanke er mit

Liv og om jeg glemte Alt, jeg glemmer aldrig ....
at man sagde dette til mig som Barn, og det Indtryk, det gjorde

paa Barnet". (Med Overskrift: „Digterisk om mig selv" i Jour-

nal 1849 E. P. V S. 154 f.).

Man viser et Barn en Bunke brogede Billeder. Her er en

Mand paa en fnysende Ganger; det er Kejseren, den eneste, Na-

poleon. Her en klædt som en Jæger; det er Vilhelm Tell. Til

Barnets usigelige Glæde viser man det Billede efter Billede, og

fortæller hver Gang den Historie, som hører til. „Da kommer
Du til et, som med Flid er lagt imellem, det forestiller en Kors-

fæstet". Barnet forstaar ikke, hvorfor han hænger der. Og naar

det forklares, at han lider den ])inligste Dødsstraf, saa vil Bar-

net „vel egentligen undres over, iivor det kan falde Dig ind at

lægge saadan et stygt Billede ind imellem alle de andre deilige,

Billedet af en grov Forbryder ind imellem alle disse Helte og

Herlige. Thi som der Jøderne til Trods kom til at staa over

hans Kors „Jødernes Konge", saaledes er dette Billede, der

bestandig udkommer iaar. Slægten til Trods en Erindring.
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(len iildii;^ kan n<^ aldrig skal hlivo af in«*(l, han skal ikke frem-

Btilles HiidurltMloH; o^ det skal va^'e som var (l<^t dcnnf. Slægt,

dor k()rsra3ste(l<' luuii, liver (laii^ Jrtnn- Sl:i*^t lorste Gang viser

l^aniet. af <1(Mi nvu SliJ3gl d«!tt(i liilh-di!, første (Jaiig forklarende,

livurK'd<\s det ^ik til i Verden; og Barnet skal forste Gang det

hører det, blive angst og hange for den Ældre og Verden og sig

selv; og <!<' aiidir i)illtM|(r, ja de skulle alle, som det staaer i

Visen, vende sig omkring, saa forskjelligt er dette Billede". Og
saa faar Harnet at vide, at han var dot ka^rligste Menneske, ja

Verdens Frels<'r. J^arnet vil iia)j)])«? høre ])aa, naar d«,'r fortælles

videre, at han o])st(jd fra d(; dode og opfor til Himmels. Det
vil glemme alle de andre Billeder. Det vil forundres over, at

Gud i Himlene ikke forhindrede det. Og efterhaanden som det

tænker, vil det blive mere og mere lidenskabeligt: det beslutter

fast, naar det bliver stort, at hugge alle disse ugudelige Menne-
sker ihjel. (Indøvelse i Christendom S. V. XII S. 162 f., her

forkortet; et Udkast i Journalen 1848 E. P. IV S. 280).

Her liører vi sikkert en Efterklang af noget, der er fore-

gaaet mellem Mikael Pedersen og Barnet. ^) Og vi forstaar

baade, at Synet af den Korsfæstede prægede Drengens Sjæl

med Højhed, bragte det ædleste i ham til at dirre, og tillige,

at han forløftede sig paa Korset. Barnet blev ved Langfredag,

Paaskedag gled forbi det, og det var en Langfredag, hvor For-

haanelsen, Brutaliteten, det dæmonisk onde blev det afgørende;

Drengen kunde ikke faa Øje paa det, som har gjort Langfredag

ikke blot grufuld, men tillige elsket af den kristne Menighed,

det, som Joliannesevangeliet udtrykker ved som Indledning til

Lidelseshistorien at sætte disse Ord om Jesus; ..Ligesom han

havde elsket sine egne, som var i A^erden, saa elskede han dem

indtil Enden".

Hvad S. K. som Dreng væsentlig fik ud af Lidelseshisto-

rien, udtrykker han i „Synspunktet" (S. V. XIII. S. 543 f.) ved,

at han er „strengt fra Dreng opdragen i den Betragtning, at

Sandheden skal lide, forhaanes, bespottes", og ved at tale om
„den indre Harme, der har været i mig fra Barndommen af,

fordi jeg længe for jeg nogensinde selv havde set det, havde

lært, at Løgn og Usselhed og Uretfærdighed beherskede Verden".

1) Allerede P. A. Heiberg S. 69 f. tager Stykket om S. K. selv.
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Maa vi end stemme Tonen lidt lavere, naar vi Ira den senere

Kierkegaards Udtalelser skal slutte til, hvordan det faktisk var

med ham i hans Barndom, saa meget er sikkert: det „gennem-

polemiserede" hos ham, som Poul Møller saa ofte talte om (E.

P. VIII. S. 108), gaar majet langt tilbage.

Det var Faderens orthodoks-pietistiske Kristendomsopfat-

telse som Helhed, S. K. tilegnede sig. Og foruden de Hoved-

punkter, vi nu har betragtet, maa vi føje til : Ærbødigheden for

Kirken og dens hellige Handlinger. Han, der skulde ende med

at pidske den bestaaende Kirke med Skorpioner, nærer en Tid

lang paa enkelte Punkter Opfattelser, som er halvt katholske,

i alt Fald yderlig højkirkelige, og som viser tilbage til den Ær-

bødighed, Hosekræmmerens Søn tik indprentet for alt helligt.^)

I „Synspunktet" (S. V. XIII. S. 564) har S. K. samlet sin

Barndoms Stemning i følgende Ord:

„Fra Barn af var jeg i et uhyre Tungsinds Magt, hvis

.Dybde finder sit eneste sande Udtrj^k i den mig forundte

1) Udformet er Tanken da blevet ved S. K.'s Overvejelser om, at i Mod-

sætnin«^ til det sokratiske Standpunkt, hvor den ene ikke kan g'ive den anden

noget, men kun majeutisk forlijjelpe ham til Selvforlosninn', maa i Kristen-

dommen Autoritetens Begreb have en væsentlig Plads : Gudmenneskets Autoritet

— Apostlens Autoritet — Præstens Autoritet. Saaledes siger Joh. Climacus

(Efterskrift S. V. VII. S. 232): „en Præst er vjesentlig hvad lian er ved

Ordinationen, og Ordinationen er en Lærers paradoxe Forvandling i Tiden,

hvorved han i Tiden bliver noget Andet, end hvad der vilde være den immanente

Udvikling af (lenie, Talent, Gave o. s. v. . . . Paa den anden Side er Ordina-

tionen en character indelebilis". Jvfr. endvidere om Ordination og Eml)ede

„Stadier" S. V. VI. S. 319; E. P. II. S. 405, 636 (i Anledning af Adler: „Det

er ganske rigtigt, at en Præst i Kraft af sin Stilling frembringer en anden

Virkning, end naar Een. der intet Embede har, men blot religios Interesse,

taler til et Menneske"); IH- S. 16, 225; V. S. 336 f.; VI. S 187 (lier kritisk):

275 ^,Ordinationens Betydning . . . er mig ikke klar"). — I S. K.'s Refleksioner

om Vielsen findes delvis tilsvarende Synspunkter, men her farves Betragt-

ningen dog mere af det religiost^ethiske: Vielsens Krav og det Ansvar, den

l)aalægger. Jvfi\ Assessor Wilhelm i „Enten-Eller" S. V. II. S. 48 f , 81 f.:

Forlovelsen S. 79, 97; Tre Taler ved tænkte Lejligheder S. V. V. S. 204 £.:

Stadier S. V. VI. S. 157, 332, 349 f., 367,404; E. P. IV. S. 384. Det stærkeste

Bevis paa Vielsens Autoritet for S. K. er, at han havde overvt>jet den Tanke,

om han ikke — som Hamann — kunde leve i en Forbindelse nied Kegine

uden Vielse og den derved givne Forpligtelse til at lægge sit Indre blot for

hende. Men naturligvis saa han atter, at denne Udvej var illusorisk. Journal

1847 E. P. III. S. 150 jvfr. „Stadier" S. V. VI. S. 335.
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li^n saa uliyrn Kænli^lnMl i ait, Hkjul«* di-L undiT tilH^neiadeiide

Miintorliocl i)^ Livslvst — min •nfHt(5 (tljfflo fra Hiia laii^t jeg

iia'stcn kan husk«; tilhagf, at Iii^imi kiuid«; (jpdagr«, hvor ulykke-

lig j<'g folte mig; hvilkc^t Furhold (^J^mgKindets og ForKtillelKes-

kuiistons liget storo Storrelse) jo betyder, at jeg var anviiHt mig
selv nn^ ( luds-Forholdet. — Som l^arn hlev jeg strengt og al-

vorligen opdragft i ('hristeMidomnuMi, mennewkelig talt, afsindigt

opdragcl : allerede i den tidligste Barndom liavde jeg forløftet

mii;' ])aa Indtryk, som den tungsindige Olding, der havde lagt

dem [)aa mig, selv segnede under - <*t Barn, afsindigt, paa-

klædt til at være en tungsindig Olding. Frygteligt! Hvad
Under da, at der var '^^l'ider, hvor Christendommen forekom mig
den umenneskeligste (jrusomhed, om jeg dog aldrig, selv naar

jeg var længst borte fra den, sla}) Ærbødigheden for den, fast

besluttet, især hvis jeg ikke valgte selv at blive Christen, aldrig

at indvie Nogen i de Vanskeligheder, som jeg kjendte, og som
jeg aldrig hverken horte eller læste omtalte."

Saaledes havde S. K. tænkt sig at skrive i sin „Rapport

til Historien*'. Mangfoldige Gange har han varieret dette Tbema

om Faderens og Drengens Tungsind.

„Hertil bidrog Faderens Tungsind. At Faderen var en

overordentlig Mand, det fik han ikke at vide. ... At Faderen

forbausede ham, det vidste han, at intet Menneske gjorde det

saaledes, det vidste han, men han kjendte jo dog kun Fire; men
at Faderen menneskelig talt var noget Overordentligt, det lærte

han ikke i det fædrene Huns. Faderen var meget tungsindig.

Naar da engang imellem en ældre prøvet Ven besøgte ham, og

de talte fortroligt sammen, da hørte Johannes ham ofte sige:

„Aa! jeg duer til Intet, kan intet gjøre, mit eneste Ønske var

at finde Plads i en mild Stiftelse". Det var ikke Spøg, der

var ikke Spor af Ironi i hans Ord, tvertimod, der var en mørk
Alvor deri, der ængstede Johannes. Gik de da videre ind i

den Sao', da kunde han nævne det ubetvdelig-ste Menneske, en

Gaardskarl, og bevise, hvilket Geni han var i Sammenligning

med ham. Ingen kunde modbevise ham. ikke blot fordi han

ikke vilde tage mod Grunde, men fordi hans mageløse Dialektik

formaaede Alt." (Variant til Joh. Climacus, jvfr. S. 28, IV^ B.

3 c S. 157 f.).

„Det er dog forfærdeligt, naar jeg saaledes et enkelt Øje-

blik kommer til at tænke paa mit Livs mørke Baggrund lige

fra det Tidligste. Den Angest, med hvilken min Fader f^'ldte
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min Sjæl, hans eget frygtelige Tungsind, det Meget, som jeg

i den Henseende end ikke kan optegne. En anden Angest fik

jeg for Christendommen, og dog følte jeg mig saa stærkt draget

til den." (Journal 1848 E. P. IV. S. 28()).

„En gammel Mand, der selv var uhyre tungsindig (hvor-

ledes vil jeg ikke nedskrive) faaer en Alderdonnnens Søn, paa

hvefti hele dette Tungsind gaaer i Arv, — men som tillige har

en Aandens Elasticitet, at han kan skjule det". (Saaledes ordret

overensstemmende i en Opskrift E. P. I. S. 428 og Journal 184()

E. P. II. S. 431).

Den stille Fortvivlelse.

.... „Der var engang en Fader og en Søn. En Son er

ligesom et Spejl, hvori Faderen seer sig selv, og for Sønnen er

igjen Faderen et Spejl, hvori han seer sig selv i den tilkom-

mende Tid. Dog betragtede de sjeldent hinanden saaledes, thi

en oprømt livlig Samtales Munterhed var deres daglige Omgang.
Kun hændte det faa Gange, at Faderen standsede, stod for Søn-

nen med sit sørgmodige Aasyn, betragtede ham og sagde: stak-

kels Barn Du gaaer i en stille Fortvivlelse. Videre blev der

aldrig talet om, hvorledes dette dog var at forstaae, hvor sandt

det dog var. Og Faderen troede, at han var Skyld i Sønnens

Tungsind, og Sønnen troede, at det var ham, der voldte Faderen

hans Sorg — men der blev aldrig vexlet et Ord derom ....".

(„Skyldig-Ikke-Skyldig", til :>. Jan., S. V. VJ. S. 189).

Vi har for at afrunde Billedet medtaget den sidste gribende

Skizze fra „Stadierne" '), skønt den naturligvis griber over i

senere Perioder i Kierkegaards Liv — skarpe Sondringer efter

Tid finder vi overhovedet næsten aldrig i S. K.s Skildringer af

sin Barndom og Ungdom, og mindst kan vi naturligvis vente

dem i de mest digterisk udførte.

Faderens Tungsind har i Drengens Bevidsthed tildels været

knyttet sammen med Religionen, med det, at de slog Kristus

1) Et teTiimcli^ lijj^elydcMido Udkast i Journalen 1844 E. P. II. S (iS er

benyttet «)venfor S. '2!). IJarfod (E. P. I. vS. XL) bcina-rker, at „den lille For-

tælling nu'd Bestemthed siges at skulle være en Erindring fi'a S. K.s egen

Barndom''. Det er dog vist tvivlsomt, om han har ydre Vidnesbyrd herfor.

Men de indre Grunde er ogsaa tilstrækkelige. Dels udtaler II A 48;") ligefrem,

at Udtrykket ,,en stille Fortvivlelse" stammer fra Faderen, dels gor en samlet

Overvejelse af den Række Skizzer i „Stadierne", hvortil „den stille Fortvivlelse"

hører, det utvivlsomt, at iSkildringen er bygget over S. Ks egne Oplevelser.

6
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ihjel. M<Mi ('flcrliaiiiKh'ii viste det sig ogsaa fru don modHatte

Sido, som ril Aiif'a^gtidsc*. Naiir et Haa grufuldt 'rim/^Hind fandtes

hos »11 Ironi MjukI, \ar ila ikke Kristendominen Helv enten

giiisoni ellcM' luagteslos? Kiler \ ar <l«*t med Faderen, der var

nogflt i Vejen? I*a;i forskellig Vis kunde Tvivlen komme lindt

til Orde.

„Dette: at have iaaet ved Opdragelsen det Indtryk af Chri-

stendommen, at den aldrig gjorde Den glad, som dog oprigtigt

og al' al sin Iver tungsindigt Dag og Nat klamrede sig til den:

det er en Collision". (Journal 1847. K. P. III. S. 49).

.Jh'ii farligste Siludlioii for cl Barn in. IL /. del lieliyiøse.

Det Farligste er ikke, at Faderen eller (jpdrageren er en

Fritænker; end ikke, at han er en Hykler. Nej, det Farlige er,

at det er en from og gudfrygtig Mand, at Barnet inderligt og

dybt er forvisset derom, og at det saa dog mærker, at der skju-

les dybt en Uro i hans Sjæl, som formaaede altsaa dog endog

ikke Gudsfrygt og Fromhed at skjenke Fred. Det Farlige ligger

just i, at Barnet i dette Forhold foranledigedes ^) til at gjøre en

Slutning næsten i Ketning af Gud, at Gud dog ikke er den

uendelig Kjerlige. —
Ogsaa saaledes seer man, hvor misligt det er at opdrage

et Barn i Christendommen. Christendommen svarer til Synds-
bevidsthedens Virkelighed som Forudsætning .... Men nu
Barnet. Det har ingen virkelig Syndsbevidstlied. Hvad saa?

Ja alt Det, der tales om hvor god Gud og Christus er, det maa
Barnet egentlig gjøre sig saa sine egne Tanker om, det vil sige,

det mærker, at der er et ^aber derved, at det er — naar man
har syndet.

Tag en Analogi. Beskriv for Barnet Huuslægen som ret

saadan en rar og kjerlig Mand o. s. v. — hvad saa videre?

Barnet tænker egentlig som saa: ja det er nu meget muligt, at

det er saadan en rar Mand, jeg vil gjerne troe det, men jeg vil

dog helst være fri for ham, thi det at jeg bliver Gjenstand for

haus særlige Kjerlighed, der betyder, at jeg er syg — og det

at være syg, er ikke rart". (Journal 1850. E. P. VI. S. 58 f.)

„Jeg kunde maaske reproducere min Barndoms Tragoedie.

den forfærdelige hemmelige Forklaring af det Eeligieuse, som

1) Ved her at falde over i Imperf. røber S. K. særlig tydelig, at han

tænker paa et historisk Eksempel — sig selv.
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bange Ahnelse spillede mig i Haanden, som min Phantasie ud-

hamrede, min Forargelse paa det Religieuse, i en Novelle,

kaldet: den gaadefulde Familie". (Journal 1843. IV. A. 144).

Og dog var Kristendommen ham saa mægtig, at han ikke

kunde lade være at holde af den, og uadskillelig sammenknyttet

var den med Faderens Skikkelse baade i hans Angst og i hans

Kærlighed

:

„Saaledes elskede jeg Christendommen paa en Maade : den

var mig det Ærværdige — mig havde den rigtignok menneskelig

talt gjort højst ulykkelig. Det hang sammen med Forholdet til

min Fader, det Menneske jeg har elsket højest . . . Hans Fejl

laa ikke i Mangel ])aa Kjerlighed, men i at Ibrvexle en Olding

og et Barn". (Synspunktet, S. V. XIII. S. 5C)5).

Til daglig har nu den Gamle heller ikke stadig gaaet med

en fortvivlet Mine. Fantasiens og Disputens Spil var ham en

Lyst, og han holdt af at fortælle humoristiske Anekdoter; Hen-

riette Lund (S. 22, 55) erindrer ham med Lommerne fulde af

Pebernødder eller med gammeldags Høflighed komplimenterende

den undseligt nejende Jomfru Cecilie Agerskov for hendes Ka-

ger, og det gik livligt til, naar Børnebørnene kom hos ham i

hans sidste Aar,

Familien paa Nytorv havde ogsaa en fast Omgangskreds.

En stor Del af deres Bekendte var paa en Gang Landsmænd,

Slægt og Kolleger; man føler sig i denne Klynge tæt omgivet

af Vadmel og Jydsk Uld.

Der var M. P. K.s to Fættre Anders og Mikael Ander-

sen Kierkegaard. Anders som i alt Fald en Tid boede paa

Østergade, drev Forretning sammen med Aabye. Her havde

M. P. K. 1807 indskudt 12,000 Rdl. paa visse Vilkaar; da Fir-

maet imidlertid senere truede med at gaa fallit, erklærede M.

P. K. sig 1821 villig til at opgive sit retslige Krav, dersom Boet

derved kunde reddes fra Konkurs, hvad dog ikke l^'kkedes (E.

P. I. S. XXX. efter Dokumenter i P. C. K. Ark.).

^[ikael Andersen Kierkegaard (S. 3. 12) havde over-

taget M. P. K.s Forretning. Han kaldtes i Familien ;,unge



K i< rke^Hiird" (Haal«MlrH f. Kx. i <l«*t S. l}i\ næviite Brev fra NielH

Aiulreas K.) i Modsajtnin^ til sin Fætter o^ Forgænger. HaiiH

Hustru Anna Sopliic Kj<*l(ls('n var fu SøHtor til Han« Hrmdiners

M»)(l«'i-. „Hn^c Kirrk«'f;aar<l" Hyiien at have været en Mand in«-«!

rin^i! aand(di^ Sans, mm en ubetvingelig Lyst til at producere

gyselig«' V«*rs ( Hrtxlmci' S. 3r)8 f.j. I (l«'tt«* Ifj<Mn var Søren ikke

just elsket- som lille. Piui (irundlag af Sønnen Jlans Peters

Forta'lling skriver dennes Ven Meidell: „Søren var temmelig

arrig som Barn. lian var ikke afholdt at' sine Fætre og Kusiner,

og disse flygtede i Reglen, naar han kom paa Besøg med en af

Forældrene. Ganske fri for at være drillesyg har han ikke været,

og denne Syge udviklede sig, da han kom i Skole og især efter at

han var kommen i Borgerdydskolen*'. Og Brøchner fortæller (S.

341), hvordan hans Søster Hansine af Kusinerne fik det Raad ikke

at indlade sig med den den Gang ir)-aarige Søren, der var en

forskrækkelig forkælet og uartig Dreng, der altid hang i sin

Moders Skørter i)

Saa var der Hosekræmmer Agerskovs, besvogrede med Fa-

milien Aabye-). De sad smaat i det, men for Henriette Lund

(S. oO f.) stod Mad. Agerskovs milde Ansigt og hvide Dug som

noget enestaaende. Hun var en Slægtning af M. P. K.'s første

Kone, og Børnene fra Nytorv kom en hel Del sammen med de

Agerskovske. En Tid boede Agerskovs i Buddinge og her pas-

serede det, at Søren som Dreng faldt ned af et Træ og fik et

voldsomt Slag i Ryggen. Da Henriette Lund (S. 51 f.) erindrer

langt senere at have talt med S. K. derom, maa hun vel ogsaa

1) Meidell i Brev til Barfod af " n 69 (S. K. Paj). 78). Senere kom S. K.

i et smukt Forbold til Kusinen Julie (nogle Breve til Vni J[ulie| TfliomsenJ

or trykte i Det nittende Aarh. Jan.—Febr. 1877) og Fætteren Hans Peter.

Denne led under at være vanfør, men endnu mere under, at bans Omgivelser,

f. Ex. Faderen slet ikke forstod bans levende aandelige, navnlig ogsaa religiøse

Interesser. Overfor bam udfoldede S. K. i senere Aar sine store Evner som

Trøster og Sjælesørger — tildels ved Anvendelse af de Tanker om de lidendes

Betydning, som er udførte i Opbyggelige Taler i forskjellig Aand S. V. VIII.

S. 197 ff. Af Hans Peter Kierkegaard bar Meidell givet en Skildring i For Ide

og Virkeligbed 1870. I. S. 43 ff. under Titolen: „En Undtagelse'' (heri ogsaa

et Udkast til Brev til ham fra S. K.).

2) 12. Jan. 1801 viedes i Helliggeist Kirke Niels Aabye til Abelone

Agerschou og Christen Agerschou til Cecilie Aabye.
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staa til Troende i, at han selv tillagde det Betydning for hele

sit senere Befindende ^).

En anden Jydsk Hosekræmmer var Henrik (ofte stavet

Hendrik) Lund, født i Vrads, etableret i Nygade, paa Grund af

sin Klædedragts Farve kaldet „graa Lund~, medens hans Fætter

Ole, som Kierkegaards ogsaa kendte, kaldtes ,,grønne Lund".

Henrik Lund døde allerede 1820; han havde været gift to Gange;

med sin sidste Hustru, den statelige Ditmarskerinde Marina Magda-

lene Lobeck, som overlevede ham, havde han tre Sønner, som faar

Betydning for os: Johan Christian, senere Købmand, og Hen-

rik Ferdinand blev S. K.'s Svogre, og Peter Vilhelm en be-

rømt Naturforsker, til hvem han saa op med Beundring-).

En anden Kreds førtes Familien Kierkegaard ind i ved

Forbindelsen med Brødremenighedens Societet. Her træffer vi

Menighedens Forstander Reuss (S. 26) samt Kontorchef og Ju-

stitsraad Boesen^), som boede lige ved Siden af Menighedens

Forsamlingssal i Stormgade, og hvis Børn blev Venner med de

Kierkegaardske. Særlig kom Søren til at staa EmilBoesen nær.

Justitsraadinde Boesen var en Søster til Grosserer Ham-
merich, som ogsaa hørte til Societetet, og Hammerichs Sønner

Martin og Frederik legede og „snakkede pemål" med Søren

hos Boesens (Fr. Hammerich I. S. 58).

Af og til fik Drengen maaske en og anden Udlænding at

se. Saaledes kom den kun 22-aarige, glødende og gærende Theo-

^) Henriotte Lund tilfojor: „Moder var som im^ Kono tilstode vod Be-

givenliedon og maiitte kjore fra den blege, lidende Dreng, hvis Taarer randt

langsomt men ustanseligt som at" et uudtømmeligt Vjold. Hun trykkede en lille

Pengepung i hans Haand som Balsam paa Saaret". Da Petrea Kierkegaard blev

viet 11. Okt. 1828, skulde Soren altsaa den Gang være mindst lo^/o Aar gam-

mel; men denne Tidsbestemmelse or dog vel tvivlsom.

-) Om Familien se Henriette Lunds Erindringer og hendes: Naturforskeren

Peter Vilhelm Lund. 188^; samt S. P^lvius og H. R. Hjort-Lorentzen: Danske

patriciske Slægter. 1891. S. 175. Denne Familie Lund var ikke i Sla^gt med
S. K.'s Moder. lYai)hael Meyer (Forlovelsen S. 40) ger .S. K.'s Svoger Johan

Christian Lund til hans Morbroder og saaledes S. K.'s Neveuer og Niecer til

hans Sodskendebornl

'^} Om Familien se Koch : Boesen. .lustitsraadens Fader Ludvig Boesen var

en herrnhutisksindet Præst paa Fyen, dod 1788 undor Gudstjenesten i Kirken i

Vigei*slev, hvor lian efterfulgtes af sin Sen Jens Frederik, til hvem do vakte

sogte milevidt fra: ims donne Onkol blev Emil Boesen konfirmeret.
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log August T II ol Ile k til Ki)lM'nli;i\ n is^]. hvoi- Imn fik en

I\i"(m1s al' St iitliiitci til al saiiih's l.il 1 ><'<|i'iunder. M<-ii .liistitHraad

Boesen mente, al Kcf^crin^ og llniverrtitet ikke vilde He mildt til

OU saadaii h'oiriiiiig, og jit Ailx-jdct for (indK Sag derved nnarest

\il(l«' lide Skade, og den lille kiistelige Studenteribrening fik

kun en kortvarig 'J^ilværelse ').

Saa «tod man endvidere i Forbindel.se med Sædding. Faderen

fortalte Børnene om de Steder, hvor han liavde vogtet Faar(III

A 73), og i alt Fald en ( Jang kom en Broder al' ham (sikkert Peder,

S. '2) til Kobenhavn; den gamle Ungkarl ibrblott'ede Børnene

ved om Sommeren at optræde med tre Frakker ])aa (E. P. \'l.

S. 2'M). S. Juli 1823 sendte Pastor Jordan i Sædding IM. \r K.

Meddelelse om, at nu var den Tavle til Niels Sedings Minde,

som M. P. K. sammen med Legatets Stiftelse havde bestilt til

Sædding Kirke, bleven ophæn/ij^t. Han sender en Opskrift af,

hvad han i den Anledning havde sagt i Kirken, med Beklagelse

af ikke at have haft Tid til en vidtløftigere Udarbejdelse. Han

oversavler den rige Hosekræmmer med Kos og liade rationalistiske

Talemaader^), som ikke just passede meget til M. P. K.

Mange Rejser faldt der ikke af til Børnene, dog Udflugter

til Nordsjælland. I Hillerød boede Mads Røyen, Broder til M.

P. K.'s første Kone, og der plejede Søren at tilbringe sine

Sommerferier^), og netop herude synes han at have oplevet

mere af barnlig Glæde end ellers (II A 205, 238).

Om Sørens Forhold til de andre Sødskende ved vi ikke meget.

1) Om Tholucks Besøg Fr. Hammerich I. S. 86 og L. Witte: Das Le])en

F. A. G. Tholucks. I. 1884. S. 211.

2) F. Ex. .,Saa opsende vi da og i Dag af taknemmelige Hjerter de

varmeste Ønsker for Velgj oreren Michael Pedersen Kierkegaard. Gid denne

tedle Mand styrket ved fuldkommen Sundhed endnu i mange Aar maae være

hans Ægtefælles, Børns og Families Lyst samt Venners Glæde! Hans Livs Aften

vorde blid som hans Hjerte! at den store Afskedstime maa blive som en be-

hagelig Overgang til de Godes Len'*. (P. C. K. Ark.).

^) Blandt Barfods Samhnger (S. K. Pap. 79) Afskrift af følgende Stykke

af et Brev (dateret Kiøbenhavn den 29. Julii 1826) fra M. P. K. til P. C. K.,

der, som det ses af Brevet, den Gang var i Besøg hos Biskop Boisen paa Lol-

land. .,Her er hos os ingen Forandring foregaaet siden Din Afreyse saa vores

Helbred og Befindende er omtrent nu som da. Fra dem i Nygade [Henrik

Lunds Enke og Børn] skal jeg hilse. Søren tilbringer, som sædvanlig, sine

Ferier i Friderichsborg".
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Allerede da han var fi Aar gammel, brød Døden ind i

Hjemmet paa Nytorv: Søren Mikael døde 14. Septbr. 1819;

man mente, det kom af, at han i Leg i Borgerdydsskolen havde

dunket Hovedet mod en anden Drengs ').

Peter Christian gik siden 1811) i Borgerdydsskolen og

ansaas for et Lys. Han blev Student med Udmærkelse 1822,

theologisk Kandidat 182(). Han optraadte nu som Manuduktør

og hørte til i den grundtvigske Lejr. Mange af hans Venner og

Elever kom i Hjemmet, tildels senere kendte Navne som Rudel-

bach, Ludvig Christian Mil 11 er (efter sine omfattende Sprog-

studier kaldt skiftevis „hebraiske", „syriske" eller „islandske

Muller", senere bekendt som Seminarieforstander), Fr. Hamme-
rich, Johannes Ferdinand Fenger (den Gang endnu

„Rationalist" ) og P. C. K.'s Klassekammerat fra Borgerdydsskolen,

den tidlig afdøde Præst V. Oldenburg, der efterlod sig nogle

fine Salmer (som „Dybe stille" og ..Et Suk igennem Verden gaar").

Niels Andreas satte M. P. K. til Handelen, skønt han

helst vilde læse, men der skulde en passende Fordeling til, mente

den Gamle (Henriette Lund S. 18).

Døtrene blev ogsaa holdt strikst. En Tid havde man ingen

Tjenestepige. Den ældste Datter Maren Kristine døde 15.

Marts 1822, knap 25 Aar gammel 2). De to andre ^) Nicoline og

Petrea skal have været kønne og velbegavede, i alt Fald den

sidste en blid og lidt tungsindig Natur. De fik gode Venner i

det Boesenske Hus. Nicoline var nærmest Veninde med Ulrikke

Boesen, senere gift med den bekendte Biskop i Ribe Carl Frederik

Balslev. Petrea stod Johanne Boesen nærmest; denne blev senere

gift med Biskop Boesen i Slesvig. Den gamle Fru Boesen lærte

de Kierkegaardske Pigebørn at sy og læste højt for dem, og Ju-

stitsraaden kunde af og til lægge et godt Ord ind for dem hos

Hosekræmmeren.

^) Mikael Nielsen her S. 07 ofr Henriette Lund (S 11)], livis Fortælling

dog maaske kun hviler paa Rektorens, der var trykt E. P. I. S. XLVIIJ. Frue

Kirkes Begravelsesprotokol angiver som Dodsaarsag: „Nervesyge". Han hlev

20, Sept. begravet i Familiegravstedet.

2) Frue Kirkes Begi-avelsesi)rotokol angiver som Dodsaai-sag: „Krampe".

1
Faderen angives som: Købmand Jens Kirkegaard], Hun blev 21. Sept. be-

gravet i Familiegravstedet.

^) Til det følgende jvfr. Koch: Boesen S. 11 t. : Henriette Lund >. ]> l.
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III. Borgerdydsskolen — Sørens Karakter.

r)(5t var Borf/rrdf/dsskohn i Knlnnhdi n, ledet af den bekendte

l'rot'ossor Mikael Nielsen, som M. I*. I\. valgte for nine

SoMiKT. Iler kom da Søren IS^I ind i FcjrberedelseHklasHen (8.

)6), o^" vi niaa nu tænke os ham da^li^ vandre med sine Bøger

IV.i Nytorv til Klareboderne, hvor Skolen den Gang laa i Gyl-

dt'ndals Gaard*).

Barfod har i I^reve fra Skolekammerater af Søren faaet et

rigt Materiale angaaende hans Barndom og første Ungdom
(S. K. Pap. 78). Barfod har indlagt sig en blivende Fortjeneste

ved at skaffe disse Vidnesbyrd til Veje, inden det var for sent.

Men hans Benyttelse deraf i Indledningen til E. P. I er temme-

lig konfus ; man ved sjælden, hvilken Hjemmel hans forskellige

Notitser har. For at faa Grund under Fødderne vil vi aftrykke

disse Breve, idet vi forudskikker den Bemærkning, at Brevskri-

verne ikke har udarbejdet dem i en Foiun, der var bestemt til

Oifentliggørelse.

Af Brev fra Stiftsprovst Weldhifj i Viborg til Barfod 3. Sept. 1869,

Welding indkom i 1826 i 2. Classe B. „De fremragende

blandt Lærerne i disse Classer vare foruden Professor M. Niel-

sen, Boiesen, Bindesbøll, Professor AVarncke i Hist. og Geografi,

Martensen-) i Mathematik. 'Navnligen har Professor Nielsen

og Bindesbøll havt Indil3'delse paa ham, idet han tidlig i latinsk

Stiil som i danske Udarbeidelser leverede Arbeider, der bar

Præget af en usædvanlig Modenhed, megen Omhu i Udarbeidel-

sen og saadanne, at vi mere fandt dem bes^^nderlige og aparte,

uden at kunne vurdere dem. men forstod ikke. hvorfor Lærenie

1) Holger Lund. Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1787-1887. 1887 S. 131.

2) E. F. M. Bojesen 1803—64, senere Rektor i Sorø og Roskilde, jfr. P.

A. Heiberg S. 107 f. og M. C. Gertz i Bioofr. Lex. II S. 486 f. — S. C. W.
Bindesbøll (1798—1871), senere Biskop over Lolland—Falster, jfr. nedenfor S.

76 og Fr. Nielsen i Biogr. Lex. II S. 269 ff. — Om Professor Ludvig Holberg

Warncke Biogr. Lex. XVIII S. 267. — Martensen var Kontorchef i Finansmini-

steriet. — Barfod giver E. P. I S. XLI f. en Liste over de Lærere. S. K. skal

have haft (paa Grund af en endnu udførligere fi-a Weeke S. K. Pap. 79), men
det forekommer mig ikke sikkert, at han har haft med dem alle at gøre.
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vare tilfredse med hans skriftlige Arbeider. De vare mig og

flere, ligesom hans Haandskrift, som Dreng og Yngre noget

Curieust. Der var sikkert Faae af hans Classefæller, der forstod

S. K. eller kom ham nærmere, saaledes som med andre i den

Alder. Gemyt, saadan som Drenge og unge Mennesker i Skole-

tiden lægge det for Dagen, kom ikke frem hos 8. K. Han gik

sin egen Gang, næsten indesluttet, talte aldrig om Hjemmet,
førte aldrig nogen Kammerat ind i sit Hjem, men kom heller

ikke hjem til Kammerater. For os Andre, der kjendte og levede

et mere ægte Drengeliv, var S. K. en Fremmed og en Gjenstand

for Ynk, især paa Grund af hans Dragt, altid eens, af sortme-

leret grovt Klæde, af et særegent Snit, Trøien med nogle korte

Skjøder, altid med Sko og Uldstrømper, aldrig Støvler, saavidt

jeg mindes. Dette skaffede ham Øgenavnet Chordrengen, paa

Grund af hans Beklædnings Lighed med Kirkeskolernes — Chor-

drengenes. Dette Navn vexlede ogsaa med Navnet: Søren Sok
med Allusion til Faderens tidligere Stilling, som det antages —
Hosekræmmer. S. K. ansaaes af os alle som Een, hvis Hjem
stod for os i et mystisk Halvdunkel af Strenghed og Særhed.

S. K. levede sin Skoletid stille og, saa syntes det, glædeløs —
mere kuet og tvungen til Flid, end flittig med Glæde og af Lyst.

Han hjalp ikke Kammerater, men forlangte aldrig Hjælp af dem;

han saaes ikke sjælden benyttende sig af sin Plads bag Cathe-

deret, som stod foran de øverste 2 eller 3 Pladser, til at snyde

eller kige — som det heed i Skolesproget Det var især i Hi-

storie og Geographi, han brugte denne Udvei ^). Han satte høi [VJ

Priis paa Charakterer. I Drengevenskabs Forbindelse stod han,

saavidt jeg mindes, ikke med Nogen. Uagtet han og jeg ofte

fulgtes ad og S. K. holdt meget af det Bagværk, jeg stundum
kunde tractere ham med paa Skolen — min Fader var Bager
[jfr. E. P. VIII S. 98] — kom jeg ham aldrig nær som Drenge ellers

og som Tilfældet var med Andre i Classen. De fleste Berørin-

ger med ham viste ham saa fremmed for vore Interesser, at man
slap ham. Snart og oftest kom der noget overseende og dril-

lende frem, der robede, at han ikke stod paa anden Fod med
Een, end at det uventet kunde komme frem. Uagtet det ofte

indbragte ham, den spinkle og altid flygtende Dreng, alvorlige

Knubs, saa kunde han dog ikke Andet end give sit Lune frit

Løb og drille meest ved Øgenavne, som han ikke selv just op-

fandt, og ved sin Latter og Miner; egentlig vittig og skjærende

^) I et senere Brev (^/lo 69) skriver Wddinjy, nt Wnrm-ko var don Histo-

rielærer, under hvem S. K. snod mest.

7
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iii'il Hid iiiiinloH jog ikke han kunde være, men tirrende og
æggtaido, livcjr han ina<rk(?dc» dot virkede, om end Virkniiigen

ol'to gik ud over ham Kelv ^).

Disse Udbrud af en ijyst til J)iillen synieH slet ikke at

ha^ngn sammen med hans ellers lydlose og stille Gang iblandt

os, mod det lill)agetrukne og indadvendte Væsen, han ellers bar

tilskue. Hans fremtrædende Gave under disse Udbrud var at

kunne latterliggjoie sin Gjenstand, det var især de lange og
store, sværlemmede Drenge, han paa den Maade gav sig ilav

med. I overste Classe blev han en anden i dette Stykke og

derved blev han end mere Fremmed og uden Forbindelse med
de Fleste af os. Jeg tvivler om, at hans Lærere — det skulde

da være BindesboU som Lærer i Religion og Dansk — har set

lios ham som Dreng og Yngre de mægtige Kræfter, han senere

udfoldede; det var os alle — hans jævnlige — en Overraskelse,

da han paa eengang fremstod fuldfærdig og saa underlig begavet.

Den mægtige poetiske Gave, han senere udfoldede, havde

han ikke som Dreng Spor af. Naar II. P. Holst, vor Classe-

fælle, stundom vilde oplæse sine Forsøg som Digter, eller op-

læse en dansk Stiil, hvori hans Digtergave kom frem, var S. K.

altid med og een af de Første til at afbryde Oplæsningen ved

at sende ham en Bog i Hovedet.

I 2den Classe B havde S. K. sin Broder, Biskoppen, til

Lærer i Græsk. Det var kjendeligt, og os ofte paafaidende,

hvilke Vanskeligheder han beredte denne ved forskjellige Lejlig-

heder, idet han bragte Broderforholdet ind i Lærerforholdet og

syntes os at drille ogsaa ham.

Det særligt fremtrædende hos ham som Dreng og Yngi'e

indtil han blev Student, var det Bes^'nderlige, det Usædvanlige

i den aparte klædte, spinkle og efter sin Alder i den Tid lille,

blege og fregnede Drenge). Men ogsaa det Usædvanlige i et

stille V'æsen, der bar sit Hjems Sædvaner og sit eget Indre som
en Hemmelighed, der aldrig kom frem — dette i Forening med

1) Fr. Meidell fortæller i Brev til Barfod af v'u 69. (S. K. Papirer 78):

„Fra en af haus Skolekammerater, Justitsraad Thorup, Herredsfoged i Sunds-

Gudme Herreder, boeude i Svendborg, veed jeg, at Klassen en Dag i Harme
over haus Alt og Alle beseirende Dialektik besluttede at give ham Strambux.

Da Skolen var forbi, maatte Søren ganske rigtig en Dag op paa Bordet, hvor

to holdt ham i Armene, to i Benene og Eesten bearbejdede hans Podex paa

det Eftertrykkeligste med Linealer, Bogremme o. desl." — Efter H. Lunds Bog

synes Thorup ikke at være dimitteret fra Borgerdydsskolen.

2j Ogsaa Pastor Ipsen i Citadellet omtaler i Brev til Barfod af 24,, (39

(S. K. Papirer 78): „den sj^inkle. lyshaarede Dreng".
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en Dygtighed, der dog ikke viste sig fremragende, men altid

jævn og eens, har sikkert imponeret Lærerne, tilmed da han
overfor dem altid var den stille og ikke gjorde Brud paa Skole-

disciplinen. Det vilde være interessant at høre om det Indtryk,

som S. K. har gjort paa BindesbøU (Scharling, Prof. theoL, var

ogsaa en Tid vor Lærer i Latin). Professor Warncke, der var

en flittigt med os arbejdende Mand, men en svag Personlighed,

der anstrengte sig for at gjøre sig gjældende, kunde 8. K. ypper-

ligt spøge over — naar han var fraværende — som S. K. som
Dreng i det hele s^^nes mig, naar jeg nu ser tilbage, fornemlig

at have havt Øje for de løse Fuger i Personlighederne, det

Usammenhængende og Stødende i Eens Fremtræden. Derfor

kastede han sig over de lange med Aandens CJndermaal, de

tykke, der blot havde denne Dimension paa Kroppen, i det hele

over dem, der vare legemligt tidligt paa Færde, men senere i

den aandelige Væxt. Jeg hørte selv til disse Sidste, der først

efter Artium egentlig voxede aandelig, medens jeg som 1() å 17

Aars Dreng havde min fulde Højde. Men derfor har jeg sikkert

ogsaa kun slet været istand til at bedømme S. K,

I mine Candidataar besøgte S. K. mig oftere om Somme-
ren i Frederiksborg. Paa disse Toure, han ])ludselig bestemte

sig til, kjørte han her ud med en Kulsvier. Hans Morskab paa

disse Toure ved at faae sin medrejsende Bonde til at lægge sit

Indre frem, fremtræder i en Yttring til mig engang: „Bønder

og Børn ere de eneste fornuftige Mennesker, som der er Hvile

ved at omgaaes".

Ved at giennemlæse dette kunde jeg ønske at tilbageholde

dette, fordi det synes mig fattigt og især fordi det sjmes mig
Sjaid, om S. K.s Barndom og Skoletid ikke faaer en sikkrere

Fremstiller end jeg er." ....

Af Brev fra Weldinrj 23. Old. 1869.

„Under Storch^) skrev S. K. engang en dansk Stil, i hvilken

han under Anvendelsen af Navnet Charlottenlund, Reise dertil

og Fornøielse der, alluderede til Storchs Forlovedes Navn —
Charlotte Lund. Emnet var selvvalgt og det som en Modenheds
Prøve.

Prof. Boy Mathiessen var en yderst svag Mand, der aldeles

ingen Magt havde over os. Da engang Spøgen var gaaet vel

vidt i hans Time — det gik galt til i dem alle — , da man havde

1) Johan Frederik Storck 1799—1854, senore Sognepræst til SaO)y og

Gjershoj. Wiberg III. S. 247 f.
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holdt et fulilHtæiidi^t Miialtid in<-(l dinkket Jiord — Sinorr^brød

o^ Ol - - nfjr liavdo budt iiinandeii ordcMitli^: Velbokominr*! vilde

Profrssor Mattliiosson ^iia<' ud for at iinddci llistorioii til Pr(»lV*HHor

Niflscii, Vi undre omriu^edr Mattliicsson med ji(»iiner op; ^ode

hofter, men S. K. sagde blot dette: ^Vil De Haa ogHua sige Pro-

fessoren (o: Nielsen), at saadan har vi clet altid i Deres Timer".

Hvorefter Mathiessen satte sig og gjorde ingen Mcdding".

.\J
Ihcrc fra Pdstor K. J. Angt'r, datorct Hordundn 75. Sfpt. 1869,

„Jeg Jiar nu giennemlæst Weldings (først aftrykte) Brev

liere Gange, og jeg tvivler om, at nogen af S. K.'s andre Skole-

kammerater kunde præstere noget Mere og Fyldigere om ham.

Var De forst kommen til mig, havde De faaet overmaade meget

Mindre. Meget af hvad Welding skriver om hans Klædedragt

f. Ex. 02: hans Forhold til Broderen som Lærer var borte for

mig, ligesom hans ene Øgenavn „Chordreng", men det er atter

levet op i min Erindring, og jeg maa sande det — — — —

Alt hvad Welding skriver om ham kan jeg sande, kun ikke det

om hans skriftlige Arbejders usædvanlige Modenhed og om-

hyggelige Udarbeidelse. Jeg s^aies heller ikke, at det stemmer

med det Sted i Brevet, hvor han omtaler hans Dygtighed som

ikke fremragende, men jævn og eens. Jeg; kan meget mere er-

indre, at BindesboU, som var vor Lærer i Dansk i 1 a , hvor

Kierkegaard og jeg var i Klasse sammen det sidste Aar, tidt

var misl'ornojet med ham. Jeg kan endnu høre BindesboU sige:

„Det er ret kjedeligt med Kierkegaard; thi han har ikke faaet

Opgaven, før han er færdig med Besvarelsen'^ Vi skrev nemlig

stundom dansk Stiil paa Skolen, og ^/^ eller ^2 Time efter Op-

gavens Modtagelse meldte Søren sig som færdig med 1 å 2 Sider,

og det var ikke noget Fremragende. Jeg mindes heller aldrig, at

nogen Stiil af ham er bleven fremhævet eller oplæst for os

Andre som noget Monsterværdigt. Jeg husker og, at jeg blev

ligesaa forundret over, at Søren til examen artium fik laud præ
cæteris for sin danske Udarbejdelse, som jeg blev det over, at

jeg selv havde faaet det. Heller ikke i de andre Fag viste han
sig uden som en jævniiittig Elev; og jeg har aldrig, og vist

heller Ingen af hans Lærere, havt nogen iVhnelse om, hvad der

laa i ham. — — — — — — — — — — — — —
Jeg troer ikke, at Nogen af vore Lærere har havt nogen

særlig Indflj^delse paa Kierkegaard uden Nielsen selv (og den

Lidil^'delse var kuende, thi han var en Despot, som jeg kun
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frygtede, men aldrig kom til at elske, skjøndt lian viste mig
stor Godhed, og jeg har Meget at takke ham for. Han lærte os

kun at lyde, tie ligeoverfor den blodigste Uret og skrive latinsk

Stiil) Jeg kan ikke sige, om Fr. Lange (Grækeren) [se nedenfor

S, 75] har haft samme Indflydelse paa Kierkegaard som paa

mig. Thi han lærte mig Grammatik, og han er den eneste af

vore Lærere, der staar som noget Særdeles for mig. De enkelte

Lærere, der kunde havt nogen Indfl^^delse paa vor hjertelige [VJ

Udvikling, forspildte det ved, at de ikke kunde sætte sig i Re-

spekt og holde Styr paa os (f. Ex. Ludvig Chr. Møller og Hen-
riksen ^)). Søren kom ikke saa sjeldent til mig for at laane Penge,

snart 2, snart 5 m., thi Faderen holdt ham i saa Henseende

ogsaa strængt. Jeg fik dem altid til ham hos min Moder, og han

betalte dem ærligt igjen. Men, da han i 1839 var bleven den

rige Mand, og jeg bad ham laane mig 200 m., da jeg i det

Aar skulde gifte mig, svarede han, at han ikke havde Contanter

saaledes liggende, og Papirer kunde ikke omsættes uden Tab.

Søren var drillende, og hans „beskidte Mund" kostede ham
mangen en blodig Næse; deraf har jeg mange levende Erin-

dringer. Det var et Sporgsmaal, der aldrig blev afgjort trods de

mange Tvekampe, om han eller jeg var den Svageste i Klassen

og den Daarligste i Gymnastik. Dux var Søren aldrig i min
Klasse, det veed jeg vist; thi jeg var det bestandigt, undtagen

det første Aar, jeg var i 1 a (da var Heger det, som blev Stu-

dent i 1829)" '—__-_- — ____--
Af Brev fra BisJcop P. E. Lind i Aalborg dat. Sæhy

16. Sept. 1869.

„S. K. betragtedes af sine Meddisciple som et vittigt Hoved,

med hvem det var farligt at faae nogen Trætte, da han forstod

at gjøre sin Modstander latterlig. Vi mente ogsaa, at han var i

Grunden en god Dreng, religiøs og sædelig, uden at denne

Mening gjorde ham til Gjenstand for Spot.

At han havde meget gode Evner viste sig t^^delig ; thi han
læste kun lidt, men bestod i det Hele taget godt ved Over-

hørelsen. Han forstod i en ganske ualmindelig Grad at læse

under Bordet, uden at Læreren bemærkede det, naar han skulde

hores i Udenadslectier, og han lærte meget paa denne Maade.
Hans uahnhuMige Evner vidste man Intet om. I Religion svarede

han som mange Andre, og hans danske Udarbeidelser vare ikke

bedre, men nok udførligere, end andre flinke Disciples. En af hans

1) R. J. F. Henricliscn 1800—71, tilsidst Rektor i Odense, Pn.f., Etats-

raad (M. Cl. Gertz i Biogr. Lex. VU. S. 357 fl.).
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ITdai iMidrlscr, ]»ans<()(l luiiiH Læror Hindosboll (iiii Hisko])) var

Plji^^iiil af Myijstors Prædikener.

Mali liavdc iii^eii Almelse om, at han engang vil<le træde

op 1 sta'vk ( >|i]»(>siti()ii mod sin Tid. Tfan syntes at være meget

coiisciN ativ, at fere Kongen, elsk»* Kiiken og respeeten; Politiet.

l>«'r var ganske sikkert i Skol<'ii Drenge, som han foretrak

for andre, men V^enner syntes han ikke at have imellem dem.

]lan k(»in som Dreng ikk<' ]<'t til nogen i Hjemmet. Men uden-

for Skolen havde han vistn<jk en Ven i Boesen. — — — —
Lærerne erkjendt«^ S. K. for særdeles vel begavet, men vare

ikke altid tilfredse med ham; de savnede Flid og fik undertiden

en næsviis Behandling af ham. Afdode L. C. Midler, Lagrer i

Hebraisk, irettesatte ham engang med strænge Ord; og S. K.

slog da en høj Latter op. Midler, der kendte ham fra Hjemmet

Ijvfr. S. 47 1, sagde da i stor Vrede, idet han kna])pede sin Frakke:

„Enten gaarDii eller jeg". Efter et Øjebliks Beta^nkning svarede

S. K. : „Saa er det bedst, jeg gaaer"; og derpaa gik han. For

Professor Nielsen, Skolens Bestyrer havde S. K. ubetinget Respekt".

Af Brev fra H. F. Holst 13. Sept. 1869.

,,0m S. K. erindrer jeg, at han var fiin og lille af Væxt,

meget flittig og altid vel seet af Skolens daværende Bestyrer

Prof. Michael Nielsen. Jeg var igjennem mange Aar hans

Classekammerat. — — — — — ^— — — — — —
Til S. K. blev der i Drengeaarene slet ikke knyttet store

Forventninger — jeg troer ikke engang, at han blev auseet for

et godt Hoved. Efterhaanden fik han Ord for at være en god

Latiner, og Prof. Nielsen benyttede ham endogsaa til atgjennem-

see og rette de latinske Stile i de Classer, hvori han selv var

Latinlærer. Det var fra Prof. N.'s Standpunkt en overordentlig

Tillidspost og saaledes blev det ogsaa opfattet i Skolen. I Skole-

tiden sluttede han sig mest til afdøde I. E. Damkier (Lands-

overrets-Procuratoren) og mig. Han var dengang en god og

gemytlig Natur uden Forfatter-S3'mptomer. uden Lyst til at

disputere eller philosophere og uden Spor af den skarpe Dialektik,

der siden blev hans Force".

Af Brev fra H. P. Holst 11. Sept. 1869.

„ S. Kjerkegaard, med hvem jeg i mine unge Dage
levede i et meget intimt Forhold, og for hvem jeg i bogstavelig

Forstand omsl'rev hans første Skrift om Andersen eller rettere

sagt oversatte det fra Latin til Dansk, At han

henvendte sig til mig derom, var ganske naturligt, thi i Borger-
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dydsskolen var det en almindelig Trafik imellem os, at jeg skrev

de danske Stile for ham, og han de latinske for mig. Besynder-

ligt er det, at han, der endte med at skrive et saa udmærket
Dansk, i sine Ungdomsaar slet ikke havde Greb paa det, men
skrev et Latinsk-Dansk, der vrimlede af Participier og de mest

indviklede Periodebygninger'^

Fra c. 1828 begynder vi at faa lidt fyldigere og mere sikre

kronologiske Oplysninger.

20. April 1828 blev Søren konfirmeret af Mynster „i Vor

Frue Menighed" 1) (d. v. s. i Kunde Kirke, thi forst 7. Juni 182i)

blev den restaurerede Frue Kirke genindviet"). Hjemmefra hur

han jo faaet indprentet den dybeste Ærbødighed for Mynster,

men hvordan Forberedelsen og Handlingen selv virkede, ved

vi ikke.

24. Sept. 1824 var Nicoline bleven viet til Klædekræmmer

Johan Christian Lund (S. 45). Det nj^e Familieskab bragte

næppe Søren synderlig Glæde; Svogeren gjorde fælles Sag med

Kammeraterne i Skolen og drillede ham med hans Bukser (Journal

1849. E. P. V. S. 133). „Corsaren" havde tidlig sine Forgængere

!

Og senere hen forstod Grossereren — der forøvrigt var kendt som

en munter Mand og fik en anset Stilling (fra 1836 var han Med-

lem af de 32 Mænds Forsamling) — næppe en Smule af, hvad

der rørte sig i Søren ^).

11. Okt. 1828 holdt nu Petrea Bryllup med Christian

Lunds Broder Ferdinand, der var Bankmand. Datteren Hen-

riette Lund mener (S. 166), at Petrea af Natur var særlig be-

slægtet med Søren, som var hendes Yndlingsbroder. I dette

Hjem syntes Søren at befinde sig vel; ogsaa Svogeren holdt af

Søren, skønt han ikke forstod ham, da hans aandelige Indhold

1) Konfirmationsattest fra Mynster af 21. April i S. K. Pap. 40 D. III. —
Frue Kirkes Coufirmationsbog 1828: „den 20. April 1 : 2den Sondag efter Paaske

confirmerede af Hr. Doctor Mynster. Drenge — — — \r. 20. Søren Aabye

Kirkegaard — — — — rng".

2) F. Thaarup: Vor Frue Kirke. 1833. S. 29 ff.

3) Jvfr. Henriette Lunds kostelige Fortælling (S. 168). at da E. P. I. var

udkommen, sagde Chr. Lund : „Ja, er det ikke en uhyggelig Tanke, at et

Menneske, som altid saa fornøjet ud, har været saa bundmelankolsk: men hvor-

ledes skulde man ogsaa være i godt Humør, naar man saaledes spiser sin

Formue op?".



l)»'pyiMll,H ut liilvU«' M^ nj»; LimhI phtjcdi! ni torlii'llt?, iiL Soreii

liav<l«< forsiTrj, liam et Mal«'ii 1 il Rj'liinniii^, „funli han var lilttven

saa f'(tnmrii<j; ikke at læse eii Ttxld«*! af hans Skrift««!*'.

I Sonnneren 1H2H hiiv(h! Peter Christian h«'giv«i sig

])aa «'n ILhiihindsrejse sammen iihmI lic. thcol. .1. K. Feng<*r, og

(h'i <'r netop (h-n ved J{,ejs(»n f()ranh*(li^eth* K()rr<'sjMjndan(;e, som

rrov Nort Matcriah) noget fvhlig<*r(! fra (h'nne Tid. Først oj)hohlt

(h^ sig godt og vel et Aar i Berlin '). Her fik P. C. K. et Brev

fra Niels Andreas (af 1 1. Nov. 1S2S, P. (\ K. Ark.), der for-

la'lh'r, at han — der den (iang kun var H) Aar gammel — havde

aabnet en Forretning sammen med Christian Agerskov. Med en

lidt drastisk Humor skildrer han en Rejse, han havde foretaget til

Hamborg, og Stadsen i Kobenhavn i Anledning af Prins Frederiks

og Prinsesse Vilhelmines Formæling.

Endvidere modtog Peter Christian i Berlin to Breve fra

Søren (P. C- K. Ark.l ; da de er de første, vi har fra dennes

Haand og hidtil ukendte, skal de gengives her.

„Kjære Broder!

Dersom Du skulde slutte Dig til af hvad jeg skrev, hvor-

ledes jeg levede, kunde Du gjerne falde paa at jeg var død og

borte, dog denne Tanke tillade Faders Breve ei at opstaa hos

Dig. Havde jeg blot skrevet saa h3^ppigt, som Du har paamin-

det mig derom, var der dog kommet noget derud af; men Du
har endnu ei sporet nogen Frugt af Dine Opmuntringer, og den

med Dine Opmuntringer forbundne Belønning. De fleste af Fa-

ders Breve fra Dig have gjerne endt med en Paamindelse om
at skrive til Dig. Du maa i Sandhed besidde en stor Taalmo-

dighed, da Du ei er bleven kjed af at paaminde mig. Da Du
mærkede, at de Opmuntringer til at skrive, der stode i de Fader

tilsendte Breve, ei hjalp, besluttede Du, at lade mig erindre om
min Pligt gjennem en anden nemlig Oldenburg (S. 47), som ogsaa

bragte mig den Efterretning, at Du hver Postdag ventede et

Brev fra mig. Tillige erindrede han mig om, at Fengers Brodre

skreve til Fenger. Jeg besluttede da ogsaa, at skrive Dig til

om ei for andet saa dog, for at lade Dig vide, at jeg var til.

Dersom jeg her vilde fremsætte nogle Undskyldninger fordi jeg

1) I Berlin oplevede Feuger under Paavirkning fra Neander og Heng-

stenberg et Gennembrud, som førte ham ud af Eationalismen. (Fr. Nielsen i

Biogr. Lex. V. S. 115).
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ei saa længe liar skrevet Dig til, vilde jeg spilde Dig Din Tid.

Thi ordentlige Undskyldninger kunne de aldrig blive. Jeg

kunde sige Dig at jeg har været lidt syg; men hvad vilde det

bevise, hvad vilde det udvirke ei andet en Fritagelse for at

skrive de Dage jeg havde været syg, som ei overskride 5 a (> i

Antal. At jeg ei har havt Tid, kan heller ei udrette mere, da

Du kan slutte fra Dig selv, fra den Tid Du gik i Skole, at der

altid maa være nogen Tid, hvor jeg ei har noget nødvendigt at

bestille. Jeg vil altsaa slet ingen Undskyldninger fremføre;

men bede Dig ligefrem om Forladelse, fordi jeg har undladt at

opfylde min Pligt.

At Henrichsen har forladt Borgerdydsskolen, og er kom-
men til Helsingør, er Du vel allerede for lang Tid siden bleven

underrettet om. Ved hans Afreise forærede Klassen ham en

Snuustobakdose, da vi havde erfaret, at ønskede en saadan. For

denne Foræring, som just ikke var af de største, lod han os sin

Tak bevidne den følgende Dag igjenem Hr. Warncke. Det var

den første af Borgerdydsskolens Lærere, der er falden fra i Din

Fraværelse. Ludvig Møller har faaet hans Timer i Hebraisk,

hans Timer i Latin derimod har Bojesen faaet.

Professoren har i nogen Tid været plaget af et daarligt

Been, som skadede ham meget, da han ei selv kunde have Op-

sigt med Skolens Gang; men maatte overlade samme til Her
Bang ^). Vi maatte i al den Tid, han ei kunde gaa, indfinde os

hos ham, hvor vi bleve hørte i alle vore Lectier, og desuden for-

synede med en saadan Mængde latinske Stile, at han tilsidst

ei selv kunde finde Rede i dem. Omsider kom han da igjen paa

Benene og læste en tidlang med os, da han igjen blev syg i

samme Been. Der var nemlig kommet Tid i hans Kakkelovn,

og idet han ilede til, for at standse Ilden, kom han til igjen at

støde sit Been, som da blev meget værre. Dog fandt han for

godt, at læse i 1 B, hvis Dør støder op til hans Værelse, og han

altsaa i et Skridt eller to kunde komme ind til os. Han kom
da ind af Døren hver Dag med een Tøffel og een Støvle. Dog
den Efterretning, at han ved at slukke Ilden i sin Kakkelovn
er kommen til Skade, veed jeg blot igjenem hans Karl Peer,

som ell. er meget paalidelig.

Om Professor Thune har man i den senere Tid flere Gange
fortalt, at han var død, dog er det endnu ei gaaet i Opfyldelse.

Dog beviser disse Rygter, at han maa være meget syg. Hver
Gang et saadant Rygte udbredte sig, vakte det almindelig Be-

^) Senere Etatsraad og Birkedommer for Tudse-Merløse, d. 1861.

8



(lri)\(ls»> ihlandl d«? ungr* Mf^inoKker, Hom oiiHkecle at dimittyereH

næste Ganp;, uf Frypjt lor at IlrHin') Hkiildr* komme i liatiH Sted,

livilkrl (ler er al Hinndi^^hed fur. o^ han har (Jrd for en Chi-

caneur. De i»nske idctmindstc h(dh*r at liav<^ en, df*r for ut faae

hcstomt Svar paa sit bostenitc Spør^smaal ^jr-ndta^or dot, ond en,

der oi fj;jondtap;e sit Sjxir^smaal o^ fromsa;ttor det ubestemt.

dog sapjde i det Foro<;aaendo, at Henrichsen var den forste

Lærer, der forh)d Skolen, og deraf kan Du indsee, at der maa
være iiere, som der ogsaa er. Den anden er nemlig Friedenreich*),

som er bleven ansat som Tnspecteur ved Efterslægtens-Skole i

Bentzens Sted, som igjen or bleven Præst; men i et Kald, som
oi bringer ham saa meget i Lommen, som hans Embede ved

Efterslægten, som giver 800 Daler af sig om Aaret. saavidt jeg

veed. I hans Sted ere tre andre Lærere komne til Skolen, nem-
lig Krø3'er, en lille Person der ei er større end jeg (jeg er ei

større end jeg var da Du rejste). Desuden Zager [V] og Bergen-

hammer 3). Det er vistnok et stort Tab for Skolen, da Frieden-

reich har de meest udstrakte Kundskaber i Historie og Geogra-

•l)liie af alle Lærerne ved Skolen; thi Warncke praler vel af, at

Skolen ei kunde bestaa uden ham; men det er nok blot Pralerie,

og jeg idetmindste troer, at det snarere er sandt, at Warncke ei

kan bestaae uden Skolen. Fader har et Brev til Dig under Ar-

beide. men Du kjender jo nok Fader og veed nok, hvor lang

Tid han behøver for at skrive et Brev, da han kun een ell to

Timer om Formiddagen kan skrive. Jeg haaber Du befinder Dig
vel. Nicolines Arm kommer sig; men Fingeren som har knuset,

smerter hende meget og vil formodentlig blive langsom. Skriv

hende et Brev til, at hun kan have lidt Trøst i sin Modgang.
Henrich"*) er rask; men Michael skranter. Fader, Moder, Nico-

line, Petrea, Christian, Ferdinand, Md. Lund, Niels alle hilse

Dig; men selv være Du kjærligst hilset

af

din hengivne Broder

Søren."
Kbh.: d. 8de Martz 1529.

1) Professor i Astronomi E. G. F. Thuue dode 11. April 1829 (C. F.

Pechiile i Biogr. Lex. XVII. S. 361), hvorefter G. F. K. Ursin blev ansat som

Vikar ved Universitetet (H. G. Zeuthen i Biogr. Lex. XVHI. S. 110).

2) D. V. Friedenreich 1798-1851. tit. Prof. (Holger Lund S. 272).

3) L. Til. Krøyer 1810—64, Journalist. (Holger Lund S. 283). — Zager

vistnok H. C. Sager 1808—85, Student fra Borgerdydsskolen 1826, cand. jur.

og juridisk Embedsmand (Holger Lund S. 282\ — Peter Bergenhammer 1808

—

75, Sognepræst i Maribo.

•*) Henrich og Michael er Nicolines Sonner, Christian (Lund) hendes Mand,

Ferdinand Petreas Mand; Md. Lund sikkert Christian og Ferdinands Moder.
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Kjære Broder!

Længe før end jog havde ventet, modtog jeg Svar l'ra Dig.

Ikke saa længe som Du maatte blive efter mit Brev tovede

jeg efter Dit, og det er mig kjært, at Du har fundet Behag i

det. Hvad det angaaer, at Du troer, at jeg har læst Ciceros Breve,

saa er det slet ikke Tilfælde, jeg har ikke læst et eneste af dem.

Næste Aar kommer jeg formodentlig til at læse dem. Endnu er

vel Artium ei saa vanskelig; men den kan maaskee blive det til

den Tid jeg skal op; thi der er en Mand ved Navn Asp, cand.

theolog. et juris, som har skrevet en Bog angaaende Artiums

Forstrængelse. Han forlanger saaledes, at der skal gives op til

denne Examen Stereometrie og Trigonometrie, han forlanger, at

der skal skrives t^^dsk og fransk Stiil, og at det engelske Sprog

ikke burde saaledes forsømmes, som det hidtil er bleven ; men,

at det skulde læres og at der ogsaa i dette Sprog skulde skrives

Stiil. Han foreslaaer ogsaa, at den, der fik O i nogen Ting,

skulde tage en nye Examen i denne Videnskab til Foraaret. En
Ting, han i sin Bog klager over, er at de latinske Medicinere

blive tilsidesatte for Barbersvende. Dog vil jeg ikke haabe, at

hans Forslag gaaer igjennem, da det vilde være i liøi Grad ube-

hageligt for mig, dersom jeg skulde til at tage fat paa det

engelske Sprog, det sidste Aar jeg er i Skolen. Allerede fra

sidste Examen er det bestemt, at jeg først kommer op i Aaret

1830, da jeg er vel ung. Eeligion og Ny Testamente læser Bin-

desbøll, Historie læser naturligviis AVarncke med mig. Mathe-

matik læser Marthensen med mig, Ursin har gandske forladt

Skolen. Græsk læser jeg med Professoren, noget, som jeg ei

troede vilde finde Sted, da han forrige x\ar blev meget kjed af,

at læse Græsk med 1ste A.

At Professorens S^^gdom har været meget farlig maa Du
heller ei troe, da han allerede i lang Tid har læst med os og

hans Been er fuldkommen helbredet. Naar Du skriver ham tiP),

») Fra Berlin sonder l\ C. K. 15. Maj 1829 Prof. Nielsen et Brev (trykt

hos Holger Lund S. 175 ff.), som udtaler Glæde over. at Efterretningerne om
haus Sygdom nu lyder bedre; han udtaler det Ønske, „at Forsynet endnu længe

vil skjenke Dem Kraft til at fortsætte Deres paa saa mango Maader velsignede

Virksomhed". Indgaaeude fortæller han sin gamle Rektor om sine Indtryk af

Hegel, noget kortere hvad han mener om Theologcrne som Schleiermacher og

Neander og om Universitetets Ordning. „Jeg slutter disse Linier med det

Ønske, at de maa treffe Dem fuldkommen vel og gjenkaldo i Deres velvillige

Erindring Deres taknemmelige I)iscii)el Peter (.'hr. Kierkegaard. Om min Hen-

sigt at promovere i Gitttingen, hvilken Eummet her hindrer mig i at udvikle,

vil Fader fuldstændigen underrette Dem. Skulde end Andre see et Middel deri

til at omgaa vore strængere Provelser hjemme, vil Dt' neppe troe dette om
Deres Kierkegaard'*.



skal I)ii iUkc mlliuic hi;^; for liildstjiMKJi;; aii^aiiond« Aarsagen

til (Iniiic Svgcloiii, tia hil NTcd, at y^ Kun liar den i^«?noni

hans Karl.

Kan Dii skallV nii«^ iiopjct, at vidt- ..m l'iii/ hanp;r', nin lianH

Omc lorbi'drt? si^, (dh-i- »-nd«);; l»livf» slettere, hkal det viere mig
meget kjerkomment. llci har jeg hort, at han der, hvor han

u})ln)ldt sig liavd«* taget store Briller paa efter Doctorens Ruad,

og al lian er laldtn paa Gaden og faaet 8tum])erne ind i Øinene,

og d(Taf er bleven gandske blind, dette troer jeg dog ikke og

haaber det heller ikke.

Jeg har meget rigtig funden den Bog, som Du forlangte

og Fader har ligeledes opfyldt dit Onske, at kjøbe en Dansk
Bibel, hvilke Boger efter dit Forlangende følge med i en lille

Kasse indsyet i Læret snøret og forseglet.

Til Frue Fenger er den i Brevet anmodede Hilsen over-

bragt, og hun bad at hilse ham meget kjærligt. Den ene Bog
nemlig: P. Halds Disjnitats, havde hun modtaget og den er alle-

rede afsendt. Den anden (Bispernes Hyrdebrev af 1817), lovede

hun, at vilde see, at faae fat paa og den kunde da i dette Til-

fælde sendes med de øvrige.

Jeg haaber, at Du befinder Dig vel som de Fleste hos os

paa Petrea nær, der har skrantet i nogen Tid. Nicoline er i god

Bedring, Fingeren er saavidt kommen sig; men den er endnu

noget øm.

Alle hilse Dig, Fader, Moder, Nicoline, Lund, Petrea, Niels,

Md. Lund, Ole Lunds Døttre ; men fornemlig være Du hilset

fra

Din hengivne Broder

Søren.
Khavii 25 Martii 1829

Ferdinand skriver formodentlig et Par Ord paa den anden

Side". [Herefter følger et kort Brev fra Ferdinand Lund].

Vi faar endvidere enkelte Indblik i Faderens Optræden

overfor Sønnerne. Han har gennemlæst i alt Fald det sidste

af de aftr^'kte Breve fra Søren (Datoen er tilføjet med hans

Haand), og i to Breve til Peter Christian ser vi, hvor fast et

Tag han har i Tøjlerne overfor sin „Dreng", skønt denne er

cand. theol. og paa videnskabelig Udenlandsrejse; vi ser, hvor

levende den Gamle interesserer sig for kirkelige Forhold, ja,

han giver sin Son Raad om, hvem han skal tage til at cen-

surere sin latinske Disputats.



Kl.Mvii (lun 10 Julii 1H2I>.

„Meget kiære Søn.

Dit Brev af 28-30 f. M. erholdt jeg i Dag 8te Dage. H('r

vedlagt sender jeg Dig et Creditiv paa Ilerrn II. F. Klettwig

i Gottingen stor t)Ove Fr.d'or, fra Hr. Etatsraad Donner i Altona.

Den mener jeg Du med første Post afsender til dens Adresse

ledsaget af et meget høfligt Brev fra Dig selv, hvori Du under-

retter ham om at Du omtrent midt i October agter at intræffe

i Gottingen, at Du indsender Creditivet fordi Du ikke gierne

vil føre det omkring med Dig paa en Reyse som Du agter at

tiltræde ved August Maaneds Udgang i det Sachsiske og som
maaskee for endeel bliver en Fodreyse, desaarsag Du og udbeder

Dig Tilladelse til at tilsende ham Din Kuffert med Pakkeposten,

behørig emballeret og Forseglet og beder ham modtage den i

Bevaring indtil Du korner. Sluttelig anmoder Du ham om,

ved et par Ord med næste Post, at underrette Dig om den rig-

tige Modtagelse af Dit Brev, giør mange Undskyldninger for

den foraarsagende Uleylighed og skriver Dit Navn og Din Adresse

tydelig under Brevet. — I næste Maaned skal jeg see at sende Dig
en Vexel paa i^O eller 25 Fr.d'or og haaber saaledes at Du ikke skal

komme gandske tomhændet til Gottingen, men ved Din Ankomst
dertil endnu have en halvsnes Fr.d'or i Lomen.

Med Rudelbach er jeg bange for at det er reent galt.

Hans Venner her iagttage en forunderlig Taushed; men deri-

mod begynder man iblandt Folk, som ved af ham at sige,

uden just at interessere sig for ham, at mumle om, at det ikke

er rigtig fat med ham; ja jeg har endog hort en sige, at han

ikke har faaet Embedet^). — Skulde dette være sandt, saa raader

jeg Dig ikke at reyse til ham; thi Dit Besøg vilde under saa-

danne Omstændigheder genere, være ham ubehagelig og til

Besvær, og han desuden formodentlig mangle Tiid og Sindsroe

til med sindig Eftertanke at giennemgaae din Afhandling, som
egentlig skulde være Hensigten med Din Rej'se til ham ; Du
maatte altsaa være betænkt paa en anden Censor til at giennem-

gaae den, og jeg har tænkt paa Tholuch, ifald det ikke maatte

s^^nes alt for ubeskeden at forlange det af ham. Du kunde da

afkorte Din Reyse og efter et paseligt Ophold i Halle gaae lige

^) Rudelbacli var lulnævnt til Superintendent i Glaucha i Sachsen, men
Rationalisterne (f. Ex. Overbofpræst Ammon i Dresden) modsatte sig — dog

forgæves — Kaldelsen af denne „Obscurant". Sagen vakte stor Strid og blev

senere Genstand tor mewn Omtale i de danske Blade.
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(,il Ortllin^«'ii livnr J)ii du Iniiuodciitli/^ vill«« ;uik<Jijiin<j v<m1 Oc-

tolxM' iMiiaiHMls H»«<4yn<l(5lHt«. Alt, dutto lnjnHlille« til l)in e^en

al\'()i-li^<^ ( )v<'rv«*\<*lHo.

Don 15 Jiillii

,]«'<; liar talt, und ( )l(|('iii»<»r^ n^ jiaii iiar lovet at bcKor^e

de omsknn'iiH HtJgcr, l'ursaavidt .samme kan faacs, o^ Dig dem
tilsendt iiH'd Posten dersom det med Schariings ReyHe') skulde

gaae fornn^f^et i Langdrag, (dier maaskee ikke hlive noget af;

hvad Bi)gerne koste har jeg sagt ham, at han kan modtiige

hos mig. Jeg mener, at hvis man kan faae dem, saa sendes

baade Grundtvigs Værdens Kronike (jg hans Koskilderiim. Efter

Oldenborgs Yttringer kunde det maaskee have sine Vanskelig-

heder at faae de forlangte Dis[)utatser; dog om alt dette under-

retter han Dig nok selv; thi efter hans Sigende skriver han Dig

og til i denne Uge, Du vil altsaa faae baade hans og mit Brev

])aa engang.

Skriv mig til igien saa snart Du faaer dette og see endelig

at komme paa Bunden med hvordan det har sig med Ku<hd-

bach, at Du kan tilmelde mig det.

Lorentzen er kommet for en 14 Dagstiid siden. Det er et

meget behagelig og interessant ungt Menneske; men han be-

høver ikke mit IIuus synderlig, da han har baade Søster og

Broder her i Byen, og desuden hiemkommende fra en udenlandsk

Re^^se, og det en italiensk, snart bliver inddraget i fine og for-

nemme omgangs Sirkier. Han har kun været her Eengang:

men med Wilhelm Lund [jvfr. S. 65] troer jeg han omgaaes

noget.

Med Søren ved jeg ikke hvordan det har sig; jeg kan ikke

faae ham til at skrive Dig til; er det Aands Fattigdom, at han

ikke kan finde paa noget at skrive, eller barnlig Forfængelighed

at han intet vil skrive uden hvad han kunde vente at faae Roes

for, og da han ikke er sikker i sin Sag i den Henseende, saa

vil han heller intet skrive?

Jeg maae slutte; thi Du seer nok paa mit Skrivt, at jeg

kan ikke skrive mere. — Du hilses kiærligst fra dine Sødskende,

Lunderne, min Fætter og hans Familie; men især fra din gode

Moder og mig din hengivne Fader

M. P. Kierkegaard.

1) Cand. theol. C. E. Scharliiig, den senere Prof. tlieol. , der ligesom

P. C. K. havde været Lærer ved Borgerdydsskolen, tiltraadte 4. Sept. 1829 en

Eejse over Liibeck til Paris, hvor han var samtidig med eller lige før P. C. K.

(Peter Scharling i Indledningen til: Theologiske Afhandlinger af C. E. Schar-

ling. 1880. S. 18 ff.).
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[Med S. K.s Plaandskrift:]

P. S. Just som Søren er i Begrob med at føre dette Brev
ind i Copiebogen faar jeg et Besøg af Lorentzen, som bad med
megen Magtpaaliggenhed at hilse mange Gange fra ham.

Jeg (Søren) skriver snart til Dig for tillige at gjendrive

Fader.

Om Søren fik skrevet den Gjendrivelse, ved vi ikke; i saa

Fald er den tabt. Men fra hen paa Efteraaret har vi igen et

Brev fra Faderen.

„Meget kiære Søn

Vi begyndte at længes efter Brev, eller Efterretning fra

Dig, da dit Brev af 20de f M indlob. Dit Brev til Petrea

havde vel imidlertid været os til nogen Beroligelse; men os

syntes, at det var allerede længe siden den var indløben. I

Forbigaaende maae jeg dog hæve Din Tvivl, om Du nemlig i

Brevet til Petrea havde erindret at gratulere til hendes Fødsels-

dag. Du havde rigtig nok glemt det, til ikke liden Forundring

for os, da vi formodede, at den egentlige Bevæggrund, hvorfor

Du den Dag skrev til hende fremfor nogen af os andre var

Nærheden af hendes Fødselsdag.

Jeg har altsaa som meldt modtaget Dit Brev af 20de f. M.,

den kom nemlig mig tilhænde sidst afvigte Onsdag, som var

den 30 Septbr. og havde saaledes været 10 Dage underveys.

Jeg venter nu at dette Brev vil træffe Dig i Gottingen ifølge

det Du skriver, at Du venter at være der, eller korne dertil

den 1ste d. M. og min inderlige Ønske og Bon til Gud er, at

det maae træffe Dig ved god Helbred og ønskelig Velbefindende

baade paa Siel og Legeme. — Du melder, at Du paa din Reyse
er bleven hiemsøgt med vedholdende Regnve^'r; og sandelig,

dersom Veyret har været der som her, saa har Du havt det be-

sværlig nok, og klager ikke uden Aarsag. Jeg skrev i et af

mine Breve til Dig ifior Sommer og yttrede min Fr^'gt for, at

det vedholdende R-egnveyr vilde have en ødelæggende Indflydelse

paa Høsten, og foraarsage dyre Sædepriser; men ifior faldt det,

imod Formodning, i det mindste i de danske Stater, meget bedre

ud, end man havde ventet; i Aar derimod har Hegnveyret giort

ubodelig Skade, og jeg vil just ikke sige at man med Vished

kan forudsee, at Sædepriiserne vil blive meget høye; men der-

imod kan man med temelig Vished forudsee, at god og ube-

skadiget Brødkorn vil, i det mindste her til Lands, blive van-

skelig at bekomme.



Dorsoni \i I<\r d. n Diif^, al, vi konmu; lil at Uile mundtlig

incil hvorandn* igi<Mi, vil j<»g liavo ino^ot at Kporge om, de Ma.'iid

Ix'irn-lVciide, som dfUiH' Iloysc liar hraf^t Dip; i BornrelHe mod;
men det vilde l)live for mip: alt for vidllijfti^ o^ Ijesværlig Hkrivt-

li^ at puu* ind i saadanne I)<'taill« r. J\un de*t SporgHmaiil : Læst«
'riiohicli Din Alhandliii^ o^ hvad syntes han om denV og den

I M•nl;l^l^lling, at det har opvakt en god M«*ning hos mig om
Jlegellianerne, at Rationalisterne hader dem.

Om Din Ankomst til, og 0])hold hos Rudelhach vare vi

underrettede nogle i,)age forend vi lik Dit Brev; thi en af hans

Sostre kom til os, og underrettede os om, at hun havde faaet

Brev Ira hendes Broder, hvori han beder hende gaae til os, og

underrette os om, at Du var hos ham, at Du var ankomen
den 10de Se])tl)r. og at Du blev der endnu nogle Dage. Hans
Brev var af Kkle Septbr.

Af det Du skriver om Dit Ophold hos Rudelbach seer jeg

med særdeles Fornøyelse, at hans Ansættelse til dette Embede
er en saa stor og uvented Lykke, at deraf Modpartiets ubegrænd-

sede Forbittrelse ret got lader sig forklare, og er det ret vel,

at den har yttret sig paa en saa overdreven ondskabsfuld Maade,

at det maae falde enhver sindig og fornuftig Menneske i Ø^'nene,

at det er Had og Misundelse der har motiveret den. Naar Du
skriver ham til, beder jeg for alting erindre, at melde kiærlig

Hilsen fra mig og Din Moder og forsikre ham om vor hierte-

lige Deeltagelse i hans Lykke og Velgaaende. —
Et havde jeg ventet Underretning om i Dit Brev i Anled-

ning af Dit Ophold hos Radelbach, nemlig, om han havde Tiid

og Leylighed at giennemsee din Afhandling, og hvad hans Dom
og Mening var om samme. Saasnart Du har faaet dette Brev

saa skriv mig til, og underret mig derom, samt om Din Adresse

at jeg kan underrette Dine Venner om samme.

Jeg har Hilsener fra mange at tilmelde Dig, som jeg langt-

fra ikke alle erindrer; iblandt disse er vor gamle V"en Studio-

sus Lind fra Friderichsborg, som i disse Dage er her i Bj'en,

item Madam Thomsen fra Torpegaard, min Fætters Svigerinde,

hun besøgte os igaar. Fra Oldenburg, Hahn, gamle Hornsyld

og især fra Professor Nielsen har jeg og at hilse ; de ere alle,

saavidt jeg ved, ved Helbred og Velbefindende. Hr. Confessio-

narius Mynster har og ofte, naar vi Leyligliedsviis modes paa

Graden indladt sig i Samtale med mig for at spørge til Dig, og

ved saadan Leylighed altid meget venskabelig bedet Dig hilse.

Nær havde jeg glemt at underrette Dig om, at Du ikke
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kan vente at tale med Wilhelm Lund^) paa hans Udreyse her-

fra; thi han har forandret sin Reysejdan, og agter nu at reyse

over Berlin og Wien til Italien. Han reyser herfra engang i

denne Maaned.

Du hilses kiærligen fra min Fætters, Ole Lunds, gamle

Madam Lund og Wilhelm, Dine Sødskende og Svogre, alle, Gud
skeeTak! ved Helsen; men for alting fra Din kiærlige Moder

og Din gandske hengivne Fader

M. P. Kierkegaard.
Kiøbenhavn den 3die Octb. 1821).

Peter Christian ankom saa til Gøttingen og disputerede

1829 De notione atque turpitudine mendacii (Poul Møller an-

meldte Disputatsen i Maanedsskrift for Litteratur 1832, Bd. VII

S. 65 ff.). P. C K. sendte Disputatsen til M^'nster med et Brev

(blandt Mynsters Breve paa Det kgl. Bibliotek. Ny kongelig

Sanding), som fortjener at anføres i Udtog, da det viser, hvor-

dan Mynster, endog før han blev Biskop, tiltaltes fra den Kierke-

gaardske Families Side:

„Høiærværdige Hr. Confessionarius.

I Tillitl til den Velvilje og Deeltagelse, hvormed Deres

Høiærværdighed stedse har beæret mig, er jeg saa fri at tilsende

Dem mit første Forsøg som Skribent, en Afhandling om Løg-

nens Begi'eb og Moralitet, paa Grund af hvilken det philoso-

phiske Fakultet i Gøttingen har meddelt mig Doctorværdighe-

den" [P. C. K. forklarer, hvorfor han promoverer

udenfor Danmark. Som Dr. phil. vil han lettere end som cand.

theol. faa Adgang til nederlandske katholske Universiteters Bib-

liotheker. Han haaber naar han kommer hjem] „da hos mine

høie Foresatte ved Universitetet og dets Lairere men især hos

Deres Høiærværdighed, hvis allerede beviste Velvillie gjør mig

saa meget desto tillidsfuldere i denne Henseende, at hnde det

•) Vilhelm fiiiml, (»jjfsaa Elev al" Mikael Xiclseii, Bruder til S. K 's io

Svogre, var dels af Helbredshensyii, dels for at gorc zoologiske Studier rejst til

Brasilien. I Foraaret 1829 kom han hjem; i det paafølgende Efteraar n-jste

han til Kiel, Berlin. Wien, Italien, Sicilien. l'aa Tilbagerejsen fik han i Rom
Budskabet om sin Moders Dud; han opgav nu Tanken om varigt at blive i

Danmark; tog i Septbr. 1830 til Paris, var i Danmark .luli - Okt. ISiil og rejste

atter over Hamborg til Brasilien. Her var den senere Professor E. Warming

hos ham 18G3 -6b. (J. Collin i Biogr. Lex X S. 441 ff.: Henriette Lund: W
V. Lund: S. 11 ff.j.

9



Raad o^ (l»Mi VojliMlnin^ (l(»ii Yn/^r« na^ppe iiopjotHtc'dH mere end
paa Scrilxjiit ItaiuMi Ix'liov^T.

I.ani^iM'c tor jo^ ikke luilaii/^r iJiacjs IlDiærværdighedH Op-
iiiarksoiiilKMl i'or miiKJ Privutaiili^^eiKl^r. kun viure det ini^ til-

ladt at tillt)it' iniiK! bedste ØiiMker for DerftH Moiærværdighed«
\'<1

i det nys begyndte o/j; niungo følgende Aar, og ForHikringen
nm. al jcn- (.|- med s:iiid lloiagtfdse og Taknemlighed

Deres Høiærværdigheds

ærl)ødigste Tjener

P. Chr. Kierkegaard".«)
(jiotliiigon d. *.). Jan. bS.'iO.

I Sommeren 1830 var P. C. K. i Paris og oplevede her Juli-

revolutionen. Efter on af Barfod (Til Minde om P. C. K. S. 16)

benyttet Optegnelse blev lian endog tvungen til at tage Del i

Barikadebygningen. Men hurtigt forlod han Paris og rejste til

Holland og Tyskland.

Medens Faldet af Bourbonernes Regimente i Frankrig gav

Signal til en Mængde Opstande og Uroligheder udover Europa

— saaledes den tragiske polske Rejsning — nærmede Sørens

Skoletid sig sin Ende. Mikael Nielsen dimitterede ham i Efter-

aaret 1830, og i Indstillingen af Dimittenderne (i Konsistoriums

Arkiv, det vigtigste trykt E. P. I S. XLVII f.) skrev han saa-

ledes:

[Nr. 1. AngerJ. — — —— — — — — — — _
„2. Søren Aabj^e Kierkegaard, Søn af Michael Petersen

Kierkegaard, fød d. 5te Mai 1813 (Døbeattest Nr. 2), kom i Skolens

Forberedelsesklasse 1821.

Et godt Hoved, aabent for Alt, hvad der gj ør Fordring paa

fortriinlig Interesse, men han var længe i høj Grad barnagtig

og uden al Alvor, og en L\'st til Frihed og Uafhængighed,

der ogsaa i hans Opførsel viser sig i en godmodig, undertiden

pudseerlig Ugeneerthed, hindrede ham fra at indlade sig videre

i nogen Ting og omfatte deu med større Interesse end at han i

tide kunde drage sig tilbage igen. Naar hans Letsindighed, der

sjeldent tillod ham at bringe sine gode Forsætter til Modenhed

^) Mynster svarede 6. April 1830 naturligt og venligt: ^Min kiære Yen. .

Deres gode Forældre melde Dem selv om deres Befindende. Jeg an-

befaler mig fremdeles til Deres venskabelige Erindring og er stedse Deres hen-

givne Mynster''. (P. C K. Ark.).
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eller stadigt at forfølge et vist Maal, med Tiden tager af, der

kommer mere Alvor i lians Cliarakteer, hvortil der især i det

sidste Aar er gjort en kjendeli,i^- Fremgang, og hans gode A ands-

evner faae Raadighed til mere frit og ugeneert at udvikles ved

Universitetet, vil han sikkert blive blandt de dygtige, og i

Meget komme til at ligne sin ældste Broder. Hans Charakter

er, som Angers ^), levende og endnu muntrere, og skjøndt snildere,

dog aaben og ufordærvet. Blandt flere Sødskende, der alle have

nydt en meget fortriinlig Opdragelse, er han den yngste; et Par

Aar før han kom i Skolen, mistede han sin næstyngste Broder,

hvis Sygdom maaske foranledigedes ved et Stød med Hovedet
paa en anden Drengs Hoved i Leg i Skolegaarden. Dette, i

Forbindelse med, at han var liden af Væxt, kan vel have liavt

nogen Indflydelse paa hans Opdragelse i flere Aar derefter. Han
har læst og angiver" -) — — — — — — — — — —

Mikael Nielsen medgav ham ogsaa et latinsk Testimonium.

Da det gentagne Gange er trykt (E. P. I. S. XLVIII f., P. A.

Heiberg S. 2 f.), og indeholder megen Rhetorik, skal her kun

udplukkes Stykker, der har Kildeværdi for os:

honestinimus juvenis Se verinus Aabye Kierke-
gaard. Primum enim a parentibus severis rectique exempli imbu-

tus est sensu religionis, pietatis in Deum et honestatis acerrimo,

quem deinde doeendo aluerunt præceptores pueritiæ ])rimæ, leeti

diligenter ad hunc finem. Qvare cum novem annos natiis ^) nostræ

*) De ikke liolt Ix'tydningsløse Koimnaoi- onikrin«:;- „som Angers" er ude-

ladte hos Barfod.

2) Opgivelserne er ikke medtagne af Barfod; de kan ikke gengives ordret,

fordi en I)(»l angives ved Henvisning til Nr. 1 Anger. S. K. ojjgav: I Latin:

Af Horats Oderne, de 3 første Beger af Brevene og Ars Poetica. Af Vergil de

6 forste Bøger af Æneiden. Af Terents Andria og Phormio. Af Cicero De
officiis, de to fersto Bøger af De oratore. Talerne in Catilinam, pro Roscio

Amerino, Lege Manilia, Arcliia poeta, Milone, Ligario, Dt'jotaro, af Brevene de

40 første i Weiskes Udg. Af Livius første Pentade. Af Cæsar Bellum civile.

Af Sallust begge Krigene. Cornelius Nepos. I Græsk: Af Homer Odysseens

8, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 og 22 Bog, lliadens 7 forste Bøger. Af Plato Crito og

Eutyi)liro. Xenophon Mcmorabilia Socratis. Af Herodot Urania og Calliope. Jo-

hannes Evang. I Hebraisk Genesis, If). Kaj), af Exodus. Følgende Lære-

bøger var benyttede: Eogtmanns Lærebog i Religion, Herslebs større Bibel-

historie. Kalis og Kofcjeds Histori«'. Riises Geografi. Ursins L^erebøger. Lind-

bergs hebraiske, Tilemanns tyske og Deichmans franske Grammatik.

3) Ukorrekt, da S. K. er født Foraar 1813 og kom i BorgerdydssI<olen

18*21, kan han ikke have været over 8 Aar.
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fidoi coiiiinorKlaiuH esset . iiobiH omiiihuH probavit in-

n^oiiiimi i'i (liscoiHli Ntudiinn, inu: niinuH ohrMli^'iidi puratam vo-

Imitatc^in t?t vitaiii ad oimwiii modostiain et virtutein coinpoKitcira,

ut sj)os a'(|iii))araiidi IratriH ccrta Kit, (iuij)])fj indolo MiiniliH. —
llaiiini \iriuMnu radix owt integerriina in Deum pietas, ab ipsis

vita^ initiis in aniino sata. Pater enim, <jni ad Ifgem 8a|)ientiæ

mercaturam focit, < nm ncf^otiatione coiijiinxit lectionem librorum

ad sapientiani divinam et liunianam et artes elegantiores perti-

nentiiini, cnjiis sapicntia et pietas, ut in omnibus ndjus, h'ui im-

priniis in liberis educandis elueet, unde et ipse ad ingenii cultum
et ad aninii voluptatem magnos cepit fructus: pater igitur, cujus

donuis laboris, })atientiæ irugalitatis abundat, institutis, quibu8

liberi ad virtutem et sapientiam coelestem conformen tur, plena

est, filiuni onniia ad pietatem et officia referre, omnia a Deo,

tam(]nani a fonte omnis sapientiæ, incipere jussit;

Juvenem igitur ad majorum instituta atque civitatis disoiplinam,

non ad sæculi levitatem et contumaciam institutum atque eruditum,

in (]uo multa sunt, quæ eum carum reddant at(|ue jucundum,

Vohis^ Vii'i doctissimi, etiam atque etiam commendamus.

Hertil føjer vi et ti Aar efter udstedt Vidnesbyrd (trykt

K. P. I S. XLIX f.), som ogsaa taler om Skoletiden, men nu er

Mikael Nielsen aabenbart bleven sikrere i sin gunstige Bedøm-

melse.

„Hr. candidatus theol. S. Aabye Kierkegaard udmærkede sig

som Discipel i denne Skole ved Flid og Hoved og ved en aand-

rig Opfattelse af Underviisningsgjenstande i Almindelighed og

af Sprogenes Form og Aand i Særdeleshed. Han vakte da alle-

rede de store Forventninger om Retsindighed, Selvstændighed

og Dygtiglied, om det skarpe klare og omfattende Blik. den

dybe, levende og alvorlige Aand og den i alle Retninger 3'pper-

lige Fremstillingsgave, han siden har afgivet Prøver paa. —
Omstændighederne har vel ikke gjort det nødvendigt for ham
at undervise, men han har dog ofte følt Trang dertil. Saaledes

har han flere Aar paa min Anmodning understøttet mig med
de svagere Candidater i Latinsk Stiil og heldig virket til at

vække dem til en Tænkning, der ikke var beregnet blot paa

Examen, men vedblev at vise sig virksom paa deres senere Liv;

i et Par Aar, da jeg ikke selv formedelst svage Oine kunde

rette øverste Classes Stile, gjorde han det for mig med den, nu

modnere, Lidsigt i Sproget, jeg kendte hos ham i Skolen: i eet

Skoleaar læste han efter sit Ønske Latin i 2den Klasse og bragte
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den vidt i Latin og dens hele aandelige Udvikling; nogle af

dem dimitteredes i Aar, da lian ogsaa velvillig understøttede

mig i Latin og Stiil i øverste Classe i den travleste Tid og

gjorde det lige saa godt, som jeg selv. — Saavidt jeg altsaa

Ibrmaaer at dømme, har han et ikke almindeligt Herredomme
over det latinske Sprogs baade mundtlige og skriftlige Behandling.

Borgerdydskolen i Kjobenhavii, d. — Nov. 1840.

M. Nielsen.

Inden vi følger Søren over Universitetets Tærskel, staar

imidlertid tilbage at søge en Opredning og Samling af vore Ind-

tryk fra hans Drengeaar og allerførste Ungdom.

y. Sept. 1839 nedskrev S. K. (II A 557):

„Til Motto for mit Barndoms-Liv veed jeg intet bedre end

de Ord af Goethes Faust:

„Halb Kinderspiele

Halb Grott im Herzen''."

Holder man dette Udsagn sammen med mange senere om
hans glædeløse, oldingeagtige Barndom 1), kommer man let til at

tænke, at S. K.s Barndom dog nok har ligget i Solskin, men at

han har lagt sit senere Livs Skygger hen derover.

Netop hos Kierkegaard lod en saadan Forskydning i Fan-

tasien sig paa Forhaand let tænke. Men paa de Punkter, hvor

jeg hidtil har undersøgt Sagen, er jeg bleven overrasket over,

i hvor høj Grad Kierkegaards Redegørelse i „Sjaispunktet" i det

hele slaar til. Naturligvis maa to Ting tages i Betragtning.

Kierkegaard skriver bestandig Confessiones, men tillige bestan-

dig med Bevidsthed „Dichtung und Wahrheit". Der er kun en

1) Se her S. oD f., 4o. Jvfr. Jouriuileu 1^43 JV A W: „Det Forfærdelige

er, naar et Mskes l^evidstlied fra Banidoinmen af liar faaet et Tryk, som

al Sjælens Elastieitæt, al Frihedens Energie ikke kan hæve*'. — ,Oi)skrift fra

\^-i^ E. P. IV S. iiSn- „Jeg er af en Olding opdraget uhyre strengt i Christen-

dom, derfor er mit Liv mig rædsjjmt forvirret". — .Journal l^'4i> E. J'. V S. 3:

„Den Glæde at være Barn har jeg da aldrig havt. De frygtelige Qualer jeg

led forstyrrede den Ro, som det maa være at være Barn .... thi Uroen i

mit Indre gjorde, at jeg altid, altid var udenfor mig selv". E. P. V. S. 133:

„Tungsindigt-veemodigt, ironisk-overgivent forst«)d jeg mig selv i den Lidelse

at have været Olding da jeg var 8 Aar gammel — og aldrig at have været ung'*.



70

rolat.iv Forsk»'l nirllfiii d«- litt<*niu'«* Bfliainlliiigcr Kom ^.Skyldig

Ikki'-Skyldifi;?'* o^ <1«' OptepjnelHer , li;iii ^or for sig kcIv.

|)('i- n- iiinrcii OrænHe for. li\(»r vidt lian kan gaa i at benytte

(U'ii egentli/^c Historie liitorært, lige til i „Stadierne" ordret at

alskrivr (l<*n Hilltt. livormod li:ni sendte Regine King<-n tilbage

(Forlovelsen S. 79, 102)! Og omvendt, ved en tilsyneladende

ront historisk Kodegorelse for „Mit Forhold til „hende"'*, fojer

han til: „noget digterisk" (Forlovelsen S. l'A, jvfr. 107). Det er

bestandig „Ideen", Aandsindholdet i vedkommende Situation

eller Forhold, lian sigter paa, og det gengiver han i fri Behand-

ling^). Og endvidere l)ør ved enhver Benyttelse af de efterladte

Papirer Forfattei* og Læsere mindes om det bekendte Sted i

Journalen 1S43 (IV A 85):

„Efter min Død skal ingen i mine Papirer (det er min
Trøst) finde en eneste Oplysning om hvad der egentlig har ud-

fyldt mit Liv; finde den Skrift i mit Inderste, der forklarer Alt,

og som ofte gjør hvad Verden vilde kalde Bagateller til uhyre

vigtige Begivenheder for mig, og hvad jeg anseer for Ubet^-de-

lighed, naar jeg tager den hemmelige Note bort, der forklarer

det".

Vi maa være forberedte paa, at der stadig kan være dob-

belt Bund, et hemmeligt G-emme inden i det Skrin, som Journa-

lerne giver os Nøglen til. Men naar alt dette er overvejet, maa

man nærmest undres over, hvor megen historisk Sandhed der

dog ligger i Kierkegaards senere Udtalelser. Ved hans Ungdom

har vi ikke saa lidt Materiale til Kontrol, og de der vundne

Resultater gør det ogsaa selv a priori betænkeligt uden videre

at skyde de mange Udtalelser om hans glædeløse Barndom tilside.

For at hint Goetheord skal være betegnende, maa vi først

understrege „Halb-Halb" som Udtryk for, at Religion og „Kin-

1) Jvfi-. III B. 182: „Det er i Sandhed dog med dyb Betyduiug, atGothe

har kaldet sit Liv: Dichtuug uud Wahrheit; thi uaar et Mske ret har op-

levet noget, vil det være ham umuligt aldeles at afholde sig fra Reproduk-

tion".— Om Adlers Bogfer 184G E P. II S. G22 f . : „Æsthetisk vurderet er denne

Produktivitet forfeilet ved at komme Virkeligheden for nær, ved ganske ligefrem

at give sig selv. istedetfor at skjule sig selv og digterisk gj engive det Ly-

riske ;
al sand æsthetisk Frembringelse er og skal være et Falsum i Forhold til

Ens eget reent personlige Liv".
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derspiele" falder ud fra hinanden i Disharmoni som to adskilte

Halvdele. Religionen har ikke været et trygt Underlag for Li-

vet, hvor Alvor og Leg forliges som to Dele af den samme

Helhed. Den har været en knugende Vægt, som maatte tjernes,

for at Fjederen kunde smække frit op ; han maatte have Fri-

kvarter fra den for at kunne more sig. Og hans Morskab var

— i alt Fald for en stor Del — heller ikke en, der gik godt

sammen med Følelsen af Guds Nærværelse. Meget tidlig har

han ikke mere ejet det i bedste Forstand barnlige, den rent

umiddelbare, frie Hengivelse i det, som nu fanger Opmærksom-

heden.

Maaske kan vi dog spore to Stadier i hans tidlige Drenge-

aar. Hvis Hammerichs Ord (L S. 58), at Søren var „ret en lille

vildkat", da de legede hos Boesens, ikke skal støde alt for me-

get an mod andre Skildringer, maa de handle om en meget tid-

lig Tid. Maaske man ud af Mikael Nielsens Ord her S. ()? kan

læse, at efter Søren Mikaels Død er Faderen bleven forsigtigere

med den anden Søren, som da var G Aar gammel, og denne

selv mindre fri i sine Bevægelser.

Skrøbelig var Søren fra lille, og saa kom til Faldet paa

Buddinge Mark. ^) Der blev noget gammelklogt over Barnet,

som voksede op hos de gamle Forældre. De Evner, han fik

udviklet, var Fantasi og Sans dels for det overraskende,

dels for Sammenhæng; tidlig begyndte han at lege Digter og

Filosof.

Og tidlig har han følt, at han var ikke som de andre. I

Skolen mærkede de andre Drenge det samme ; de vidste godt, at

han var sær og vist i Grunden ikke glad; som Brandes (S. 15)

bemærker, har K. overvurderet sin Evne til at skutte,-) om end

^) Fra S. K.'s seneste Aar forUeller Levin (aftrykt hos P. A. Ileiber«,^

S. 46), at S. K. en Aften gled ned af Sofaen og faldt i Afmagt, og en unævnt

Præst, hvis Beretning gengives E. P. II. S. 872 f., vil have liort (men ikke

selv set), at S. K. kunde falde om i)aa Gulvet med knyttede Hænder og stram-

mede Muskler. Den for en Lægmand nærliggende Tanke om Epilepsi afvises

imidlertid af Fr. Hallager: Sindssygdom, Forbrydelse, Genialitet. 190G. S. L38 ff.

og P. A. Heiberg 1 c.

2) .Jvfr. E. P. I. S. 424: „Spæd, spinkel og svag. næsten i enhver Hen-

seende legemligt nægtet Betingelserne for ogsaa at kunne gjælde for et heelt
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Mikiu'l Niei8«Mi iUvi' li.ivdc Hkiujx! Mrill»'r nok, iiHJir lian truede,

al S. I\. var cii aahfii Natur (her S, »'.7 ). Tidlig liar Drengen

haarct i si«^ «ii Smerte, <'n Siiiils.stcnining, livortil det bedut

\ il<l«' s\ar«' at sidde stille licii o^ ^ræde — hvis ikke der i selve

(jlraadtjn var en Uniiddelbarhodcins Lindring, nom dog ikke var

hans Sag. Det var ikke til bestemt at f<jrklare, hvad lian var

ked al"; det kunde være saadan, at d*'i" ikke var noget ved det

hele — mon det manglede bare, at man gudvillig skulde lade

nogen se dette!

lians enestaaende Evner havde endnu ikke udfoldet sig. Man

regnede ham for en jævnt dygtig Dreng, men ingen Lærer eller

Kammerat anede, at det var en af Aarhundredets største Be-

gavelser, der sad som Nr. 2 ell(3r 3 i Klassen. ^)

Allerede hin Kugen over sig selv kunde gøre Søren til en

vanskelig Dreng. Og hans Latter var ikke den friske, smittende

;

Meunesko, saniinenligiiet med Andre: taiigsindig, sjælesyg, ]taa maiiiffoldig

Maade dybt og endelig forulykket: l)lev der saa givet mig Eet: en eminent

Klogskal), formodentlig for at jeg dog ikke skulde være ganske værgeløs.

Allerede som Dreng var jeg mig min Klogskab bevidst, og at den var min

Magt ligeoverfor disse langt stærkere Kammerater."

^) Kun i dansk Stil kunde denne Begavelse vise sig. Han kunde sjudske

med sin Stil. ikke gide skrive mere end et Par Sider, men han kunde ogsaa

give sig lien i Pennens Flugt og røbe Glimt af den senere Forfatter. Saaledes

forholder det sig sikkert paa dette Punkt, det eneste, hvor Kammeraternes

Vidnesbyrd skarpt strider mod hinanden. Mod Weldings Skildring kan der

rejses enkelte Indvendinger — at S. K. ikke gjorde Brud paa Skolediseiplinen

maa dog efter Weldings egen Fortælling begrænses, og Ordene om S. K."s be-

synderlige Haandskrift stottes ikke af de S. 56 ff. aftrykte Breve — men som

Helhed gør den et meget paalideligt Indtryk. Welding siger selv. at han var

meget uudviklet i Skoletiden, og Mikael Nielsens Skudsmaal i Indberetningen

om Dimittenderne (i Konsistoriums Arkiv) l)ekræfter det. Men alligevel har

han opfattet S. K.'s Natur usædvanlig klart og skildret den uden Partiskhed

for eller imod og uden at forstyrres af senere Indtryk. Det vilde da være

betænkeligt helt at kassere Weldings Erindring om S. K.'s danske Stile, selv-

om ikke dertil sluttede sig det Faktum, at S. K. til Artium 6k Præ for sin

Stil. Af de modstaaende Vidnesbyrd vejer Linds mest. Mindre Angers;
han er aabenbart uvillig stemt mod Mikael Nielsen og dennes Protegé S. K.

(omvendt har Nielsen i sin Indberetning om Anger foruden de E. P. I. S.

XLVIII aftrykte pæne Ord adskilligt ugunstigt; han har betragtet Anger

som et kvikt Hoved, men lidet dybtgaaeude). H. P. Holsts Vidnesbyrd

gælder endnu mindre: han har tydelig nok set hele sit Forhold til S. K.

gennem Forstørrelsesglas, foruden at han har opfattet S. K. som ^gemytlig"*

!
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der er noget af S. K. selv i det Diapsalma (S. \. T. S. 18): „Da

jeg var meget ung, da glemte jeg i den troplioniske Hule at lee;

da jeg blev ældre, da jeg slog Øiet o\) og betragtede Virkelig-

heden, da kom jeg til at lee, og har siden den Tid ikke ophørt

dermed." Paa Grund af hans Spydigheder kaldte Faderen iiam

„Gaffelen '• (Henriette Lund S. 17). Hans Maade at more sig

paa, hans j.Kinderspiel'^ har — foruden Reiser i Fantasiens ube-

grænsede Verden — været den at ærte skaanselsløst og, selv om
det kostede Prygl, n^'de at bringe den anden helt ud af sig

selv. Først har det vel kun været Irritation og Skadefryd, men

hos ham, der senere betragtede „Kraft i det Komiske som en

uundværlig Legitimation for Enhver, der skal ansees for be-

myndiget i Aandens Verden i vor Tid" („Efterskrift" S. V. VIL

S. 239), voksede vel efterhaanden Irritationen sammen med en

Følelse af at have Ret til at pirre dem af Pinden, som ikke

selv kunde sidde fast, at trevle dem op, der var flossede i Kan-

ten; deraf hans Ubarmhjærtighed mod de store Lemmedaskere

og de svage Lærere ^) Deraf ogsaa de Skolestreger, som M. Niel-

sen vel sigter til. naar han taler om hans Barnagtighed.

Vi har et stort Stykke af den senere Kierkegaard i den

Uafhængighedslyst, M. Nielsen omtaler, den næsten ubegrænsede

Respektløshed overfor det, han ikke blev tvungen til at bøje sig

for, — og saa paa den anden Side den dybeste Respekt og Be-

undring for, hvad der kunde bevise sin Overlegenhed og Au-

toritet.-) Dette kunde være noget sagligt, et regelbundet Stof,

*) Pastor F. Scliiodte i Aarhus, der havde yaact i Skolen iiujnh' Khisser

under S. K. — og som senere udgav Piecen y,Ou\ de dialektiske Grundhegreber

hos S. K." 1874 — skriver til Barfod i'-^/g (59 (S. K. Pap. 78) folgend<'. der vel

er for idealiseret for Skoletidens Vedkommende, men som dog fortjener at

overvejes: ,,Hans Sands for det Latterlige var stor, og denne Sands tik tidlig

en hoiere Indvielse derved, at han igjennem sin egen Inderlighed folte og per-

ciperede Mangelen paa Inderlighed og Tomheden hos de Andic".

'-) Forst efter at ovenstaaende var skrevet,, saa jeg. hvor nier det træffer

sanuneji med Brandes's Bestenimt-lse af S. Ks Natur som Forening af Pietet og

Foragt (f. Eks. S. 14, 10 ff. 36). I sin hejst interessante Afhandling: „En

Krise i S. K.s Liv'' (Spredte Studier. 1884, S 30) indvender Vodskov, at denne

Bestemmelse er altfor abstrakt. Som l'dgangspiinkt tinder jeg den dog god.

men i den nærmere Fdforeise beskriver Brandes Pieteten altfor ensidigt over-

vejende som orientalsk Underdanighed. At der findes noget af dette hos K..

er unægteligt, men det dybeste i hans Pietet er en Felelse for det ægte. det

10
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o^ (l<t Uimdo væn* »mi T*«'IS(.iiIi^1hm1, jji liegge D<*1«' kimdii virk«i

klarfiidf n;j; n|ilyH<'ii(l(' oveilni- Il i iiuinlon.

Pil Akhossof Willu'lni liar fortalt nm siii OplHviilscf i Poge-

skolen mcij (le 10 IjiijiT ;if H.illfs L;i-i-(il)()g, furt^ætt(fr Imn (8.

\' II. S. 2 10) med Latiiiskulrii. (J^saa her blev Hovediinltryk-

ktt (let elliiskc. Fadoren sagde til ham: ..Wilhelm, Du er,

naar Maaiieden er ude, Nr. *{
i I)in Klasse'^ — 8. K. var virke-

lig stadig Nr. 2 eller !J. Saa var jeg, siger Wilhelm videre, fri

for nit faderligt Vri)\l. Faderen kontrollerede aldrig hans Læs-

ning i Detailler; han skulde selv føle Ansvaret. (Jg han fik et

saadant oj^hojet Indtryk af et Menneskes Pligt, at selv om Fa-

deren var (lod. og han kunde v;er<' slu])pet ud af Skolen, vilde

det dog være utænkeligt; det vilde have været ham, som om

Faderens Skygge skulde komme og følge ham til Skole.

I Skolen lærte de latinsk Grammatik med Fynd og Klem.

Han fik en ubetinget Respekt for Reglen^), foragtede Undtagelsens

primitivt uforfalskede og derfor uiæjifti^^e, baade liuinant o^r reliji-iøst set. Pie-

teten bunder saaledes i en aaudelig Realisme. .Tvfr. P. A. Heiberg S. 1(K):

„Savner jeg Virhelighedssantf i S. K s Tænkning, f5aa er det fordi jeg glemmer,

hvad det er for en Virkelighed S. K. har levet i, i hvilken Grad jeg for saa

at sige maa rotte min Ry«>Tads dagligdags-magelige Krumning for overhovedet

at hunne rette mine Øjne i)aa den VirhcUtjlirdssplKPre. hvori S. K. fra Barnslien

af har levet „i det fædrene Huus"."

1) En Parallel har vi i Johannes Climacus IV B 1. S. 107 f.: [Skolens

Dannelse var i Harmoni med Hjemmet]. ,,Den latinske Grammatiks ophoiede

Myndighed, Reglens guddommelige Va^rdighed udviklede et nyt Sværmerie. Især

tiltalte dog den græske Grammatik ham. Over den glemte han at læse Homer høit

for sig selv, som han ellers pleiede for at glæde sig ved Digtets Rythmer. Den

gTæske Lærer foredrog (irammatiken paa en mere philosophisk Maade. Naar

det da blev forklaret ham. at Accusativ f. Ex er Udstrækningen i Tid og Rum.

at Præpositionen ikke styrer Casus, men at Forholdet gjør det, da udvidede

Alt sig for ham. Præpositionen forsvandt, Udstrækningen i Tid og Rum blev

som et uhyre indheddsløst Billede for Intuitionen. Hans Phantasi var atter

sysselsat, men paa en anden Maade end for. Hvad der i)aa Spadseretourene for-

lystede ham, var det fyldte Rum, han kunde ikke faae det tæt nok om sig.

Hans Phantasie var saa produktiv, at den kunde hjælpe sig med lidet. Uden-

for det ene Vindue i Dagligstuen voxede der omtrent ti Græs Straa. Her o\)-

dagede han stundom et lille Dyr der lob mellem Steugleme. Disse Straae bleve

til en uhyre Skov, der dog havde hele den Tæthed og Dunkelhed som Græsset

havde det. Istedenfor det fyldte Rum fik han nu det t<^mme Rum, han stirrede

atter, men saae Intet uden den uhyre Udstrækning". — Medens Stedet i ..Enten

—

Eller" overvejende fører i ethisk Retning, viser dette mere i æsthetisk-filosofisk.

Vi kan nøjes med at henvise til P. A. Heiberg, der (S. 103 ff., jvfr, Noten til
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kummerlige Liv; Faderen selv var ham som en Inkarnation af

Reglen — og hele dette Indtryk var Begyndelsen til overhovedet

at kunne tænke filosofisk.

Vi ved jo nu nok, hvem S. K. lærte latinsk Grammatik af:

Professor Mikael Nielsen selv. Han, Skolens Overhoved, var

ogsaa den Lærer, K. havde størst Ærbødighed for. Ikke bare

fordi han lærte dem noget — S. K. blev jo saa flink i latinsk

Stil, at han i de sidste Aar kunde bruges som Assistent ved

Undervisningen. Men i selve Nielsens Personlighed har der været

noget, som imponerede Søren, ligesom jo Peter Christian nærede

megen Veneration for ham. Han var, som den gamle Kierke-

gaard, oprindelig Jydsk Bondedreng, en Særling — allerede de

Lyde (sene, sene), som idelig gled ind imellem hans Ord, virkede

underligt — en Mand af den gamle Skole, som ikke taalte nogen

Mukken i Geledderne. Adskillige Disciple fandt ham lunefuld,

andre benægtede dette.

Søren beundrede i ham „en Heros, et Jern-Menneske, vee,

vee, vee! den Dreng, der ikke kunde svare ja eller nej paa et

ligefrem Spørgsmaal" (Stadier S. V. VI. S. 273). Han er vel

ogsaa den gamle Skolemand, der ex cathedra holdt følgende Tale

til en Discipel: „kommer Du saaledes næste Gang, faaer Du virke-

lig En under Øret <^g j^g troer virkeligen Du faaer den

strax" (S. V. VI. S. 258 f.)'). Og S. K. fandt hos sin Rektor

noget ægte, frit for alt forlorent, i Forbindelse med en rolig

Tagen Stilling til Alvoren i Liv og Død. Fra senere Tid an-

fører han i Journalen 184(i (E. P. II. S. 336) dette Eksempel:

IV BIS. 107) luir'j)iiavist, at Ovcivejelsuriio om ALTiisafiv m;^ Præpositiom-ii

svarer til F. U. Langes <^ræske (irammatik (jvfr. om liam Anger her S. 53).

— Med Hensyn til Fortællingen i „.Stadier'' (S. V. VI. S. 193 ff.) om den

Latinlærer, der læste Terents" Pliormio med Eleverne, se Heiberg S. 105 ff. Den

Formodning, som Villi. Andersen (Poul Moller. 1894. S 151 ft.j fn-msatte. at

lier kunde tænkes paa Poul Meller, har han efter Heibergs Henvisning til Bojesen

taget tilbage (2. Udg. I. 1904. S. 212 f.).

1) Hos Holger Lund S. 168 f. en i)udsig Parallel hertil. Smsteds 8. 135,

155 vigtige Udtalelser om Nielsens Betydning som Pædagog. Lund påaviser i

det hele, at Angers Skildring af ham som en blot Tyran (ovenfor S. 52 f.) t>g

endnu mere Brandes's derpaa hvilende er overdreven. — S. 153 S. K. s Dedi-

kation.
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„l'rol. Nirlseii Ba^(l(! lil Sa^or |jsir. S. ;'>?i Aiiiu.j, da deiiue, i

Anlrdnin^X ii' 'd liaii liavd«* Hcet paa Va?r«'lscr Iion Ijani ude paa

h'i<'d('iikslM'i7^, yttrtMlc, iit det, var waa skjont for l'roiV.sHoron at

kiiinii' h'V»* doiudo og Htucb-Te i sit Utiuiu: „N<*j, (HiiiiH*. hiiine;

Sager, nn skal j«»g ikke læse mere, nu skal jeg døe". I Modsæt-
iiiii^ fil hireeteur Sagers vistiii;k galante Forestilling om Det
at slii(l«'r(», o^JDi' gi. Mikk«'ls „læse" et herligt Indtryk; den hele

Jlistorie er en v))|)erlig Jietegnelse af l*rof'. Nielsens a'dle Sim])el-

hod — og Mil det Resignerede: nu skal jeg blot døe — !"

I I SIM sendte S. K. sin gamle Rektor ^Tre opbyggelige

Taler" med folgende Dedikation.

Til

lir. Professor M. Nielsen

\l. af 1» o<r i». M.

Borgerdydsskolens udmærkede Bestyrer, min Ungdoms ufor-

glemmelige Lærer, mine senere Aars beundrede Paradigma

taknemligst og kjerligst

fra

Forfatteren.

Men ikke blot hos Faderen og hos „Professoren" kunde

han bøje sig for denne Personlighedens Ægthed, ogsaa hos en

ganske jævn gammel Kone. Langt senere fortalte han Henriette

Land (S. 52), hvor imponeret han blev af Madam Agerskov, da

han ude hos dem i Baddinge var falden ned fra Træet, og hun

paa en Gang sindig og inderlig bevæget sagde: ..Kjære Barn,

skal Du nogen Sinde i Livet gjøre mig saa stor en Glæde, som

Du i Dag har gjort mig Sorg!" —
Om religiost Liv horer vi intet bestemt fra Sørens senere

Skoleaar. Vi ved ikke, om han af egen Drift gik i Kirke og

læste i Bibel eller Andagtsboger. om han blev ved at bede eller

holdt op dermed. Adskilligt var der jo, som daarligt enedes

med Tanken om Gud, især hans vidtdrevne Snyderi for at vise

den Gamle en pænere Karakterbog. Heller ikke ved vi, hvor-

dan Religionsundervisningen virkede. N. Fogtmanns Lærebog i

den christelige Religion, som benyttedes i de øverste Klasser, var

en kortfattet, forstandig, frisindet, bibelsk Dogmatik, omend lidende

noget af hele Tidens Intellektualisme og svage Syndsforstaaelse.

Læreren var jo Bindesbøil, „hvis Tanker til Eftertanke" ei en
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af vore fineste Anclagtsbøger. Men han og S. K. synes ikke at

have fundet hinanden; Bindesbøll var vel heller ikke den Gang,

hvad han senere blev, og hans stilfærdige Forkyndelse vilde

heller ikke være stærk nok for S. K.s Lidenskab. —
I det sidste Skoleaar ændredes S. K. M. Nielsen (her S.

(i7) fandt, at der kom mere Alvor i hans Karakter ; Welding,

som næppe har kendt denne Udtalelse, husker, at Sørens Spy-

digheder indskrænkedes, hvorved han blev endnu mere fremmed.

Hans to Breve til Broderen har Interesse netop ved at være saa

uinteressante og ufri. Faderen klager over, at han ikke kan

drive ham til at skrive ; det maa skyldes enten Aandsfattigdom

eller Forfængelighed — og dette lader han derefter Søren selv

skrive af!

Diagnosen Aandsfattigdom rammer ikke. Ganske ^ i.st har

Unge — især mandlige Unge mellem 1(> og 20 Aar — ikke sjæl-

dent en Sløvhedsperiode, hvor de hverken er til at hugge eller

stikke i; Grundtvig var, som hans Dagbøger viser, et udpi'æget

Eksempel herpaa. Men Søren var næppe falden i Søvn '). Bedre

passer Diagnosen Forfængelighed, vel ikke i den mere umiddel-

bare Form, som Faderen tænkte paa, men saaledes at han begyn-

der at blive sig ret bevidst og stolt lukker sig endnu stærkere

af end før.

Den unge Kierkegaard var en Sfinx, og det var ikke en-

hver givet at gætte Sfinxens Gaade.

IV. De første Studenteraar Efteraar 1830 til

Foraar 1835.

I hin Tid stod Examen artium ved selve Universitetet som

en Port, man maatte slippe igennem. Søren naaede i Oktober

1830 et smukt Resultat, omend han ikke som sin ældre Broder

1) Et Vidnesbyrd om hans ideale Sans er, at han blev skuifet af Platons

Apologi (som han maa antages at have læst, omend han ikke oi)gav den til

Artium), ,,fordi det forekom mig. at alt det Poetiske, det M«id. der sejrer over

Doden, hor blev kummerlig erstattet ved en temmelig })rosaisk Beregning"'.

(Om Begrebet Ironi S. V. XIII. S. 173).
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\n)\\i til ai li(H'<- Hl ,.<!«• indlvaldt«^". il;iii tilv Lund. i l.atiij, La-

tinsk Si il, llnhraisk, Ji<'li^if)ii, A nt Imn'tik, (ieoinf^tri, TyHk, og

I. (111(1. ji. r. i ndarlx'jih'lsc" i Mmh'i'Kinaalet, (iræHk, HiHtorie og

Kituisk. Saa modtog lian »ht akadeiiiink«' liorgerbn^v af Rektor,

I^>faiiik<'i('ii .Iciis Wilkt'ji II<tnn*inanM ' j.

Det. paalaa iiii de iiii^«' MiiicrvHHønner at iui<iaiin«' ni^ tii at

kiiinie taf^e Del i Faidrolandets Forsvar gennem Hh. Maj. Kongens

Ijiv-Cor])s. Søren hlev indskrtwet der 1. Nov., men hans mili-

tære Løbebane fik sannne Kgenskab som Pernilles Frøkenstand.

4. Nov. blev han som utjenstdygtig „udfort af Corpsets Rulle'^.'^)

I Rusaaret gav Universitetet en fortsat Uddannelse i Hu-

maniora, afsluttet med Anden Eksamen (eller Examen philologico-

philosophicum). Semestrene gik fra 1. Nov. til 31. Marts og fra

1. Maj til 30. Sept., men de blev, foruden ved Eksaminer, spaltede

af en to Ugers .Juleferie og en fire Ugers Sommerferie, saa der

reelt var fire Forelæsningsterminer •^). Lektionskatalogen var paa

Latin, fra Vinteren 1833—34 tillige ]^aa Dansk.

I Vintersemestret 1830—31 hørte S. K. i det filosofiske Fa-

kultet følgende Forelæsninger^): Sibbern over Psykologiens første

Grunde, 3 Timer — F. C. Petersen (den bekendte Regensprovst)

over Aischylos's Eumenides, 3 T. — samme over græsk Litte-

raturhistorie, 3 T. — Madvig over Cicero de finibus, 3 T. —
samme over den romerske Litteraturs Historie, 3 T. — Hohlen-

berg (Prof. theol., men tillige docerende under det filosofiske

Fakultet) : filologiske Forelæsninger over de smaa Profeter, 4 T.

25. April 1831 bestod han Anden Eksamens første Del med

Laud i Latin, Græsk, Hebraisk, Historie, Land. p. c. i lavere

Matematik.

I Sommersemestret 1831 hørte han: Sibbern over Logik, 3

1) Om ham E. Rostrup i Biogr. Lex. VIII. S. 98 ff. Mynster (S. 51 ) giver

et smukt Billede af denne Ungdomsven. — S. K.'s Beviser fi*a Artium og anden

Eksamen , akad. Borgerbrev og Kassationsbevis fi'a Studenterkorpset i S. K.

Pap. 65.

2) I „En litterair Anmeldelse" mindes >S. K., at han straks tik sin Afsked

fra Militærtjenesten, og det var netop det ban ønskede (S. V. VIII. S. 0).

3) Se H N. Clausen: Historisk Fremstilling af Kjøbenhavns Universitets

Virksomhed 1837-38. 1839. S. 14 ff.

-*) Fra dette Aar lindes Tilhorerlister i Universitets- og Skoledirektionens

Arkiv under Universitetets Henlæggelsessager 1 E.
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T. — samme over Psykologi, 4 T. — Ursin over sfærisk Trigono-

metri, 2 T. — samme over elementær Astronomi, 4 T. Forelæs-

ninger over Moralfilosofi var hidtil holdte af Theologen P. E.

Muller, men han var bleven Sjællands Biskop, og de overtoges

nu af en ny filosofisk Professor: Poul Møller; hos ham deltog

S. K. da i Eksaminatorier.

Hvor fiittig han har været til at møde, er nok tvivlsomt.

I Almindelighed findes kun en Tilhørerliste for en Forelæsnings-

række ;
kun for begge Madvigs fra Vintersemestret og Poul Møl-

lers fra Sommersemestret findes to, og der er S. K. kun paa Be-

gyndelseslisterne. Men anden Del af Eksamen blev endog glim-

rende : Laud. p.c. i alle fire Fag: Theoretisk Filosofi, praktisk

Filosofi, Fysik, højere Mathematik.

S. K. havde valgt Theologien. Det er sandsynligt nok, at

Faderens og hans eget Ønske her er faldet sammen. Hvorledes

stod det da til med det theologiske Fakultet *), hvis Discipel

han nu skulde væreV

I Tidsskriftet Svea fremkom en anonym Artikelrække om
„Den danske Litteraturs nuværende Tilstand'* ; Erslew (Suppl. I.

S. 805) angiver Peder Hjort som Forfatteren. Den blev i Ud-

tog aftrykt i „Kjøbenhavnsposten" 1831, altsaa i S. K.s Eusaar,

og han har vel nok læst den. Efter Omtale af Mynster, Grundt-

vig, Rudelbach, Lindberg m. fi. hedder det (Kjøbenhavnsposten

20. Juli):

„Sikkerlig gj ælder det om hvert europæisk Land,

at Universiteterne udgjøre Centralpunkterne for dets videnska-

belige Virksomhed; og neppe er dette Forhold nogetsteds mere
iøjnefaldende, end i Danmark. Ikke desmindre maa vi sige, at

de theologiske Studier, for nærværende Øjeblik, savne i Kjøben-

havns Universitet det organiske Midtpunkt, som de burde eje'^.

Denne Dom var ikke uretfærdig. I videnskabelig Hen-

seende var Fakultetet, taget som en Helhed, respektabelt, men

ikke særlig fremragende. Og dets aandelige Fysiognomi var

*) Om den almindelii-e kirkeli^^e orr theologiske Situation jvfr. L. Helveg:

Don danske Kirkes Historie efter Reformationen. 2 Udg. II. 1883. — L. Kocli:

Den danske Kirkes Historie i det 19. Aarhundrede. II. 1883. — Samme : Dansk

Theologi i Aarene 1801-25 i Teol. Tidsskr. Xv Kække VII. S. "449 ff.
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riidiiii r<'t slji'rkt jiiif^ft af en Tid, s(»in var ved at tvivle, Op-

l\ siiiii<^«Mis. I IS. Aarli. var d«-n danske? Th<v)lo^i ganske gtille

ghMli't over i rationalistisk Retning, idet dog en konsekvent

I\at ionalisnie (Njegtolse af alt, hvad man ikke mente rationelt

nt kiiiinc retfærdiggøre) var tennnelig sjadden; i Almindelighed

blev man staaende ved <ii „rationel Supranaturalisme'^. Nu
\ai* (Irn (»riiciell«' l'hoologi ved ig<"n at svinge tilbage i mere

kirkelige Haner, men uden nogen skarp Drejning*).

I 'l\skland, det eneste fremmede Ijand, hvorfra Theologien

fik Paavirkning, var der foregaaet en hel Strømkæntring i Fi-

losofi og Theologi. Men Kants strenge intellektuelle og mo-

ralske Tugt lik i Danmark ikke nogen vari<,' Virkning; man

tog nærmest Kant fra den Side, hvorefter han befæstede Ra-

tionalismen. Schellings og Hegels Paavirkning kommer forst

gennem Martensen ind i Theologien, og vel stod Clausen i Gæld

til Schleiermacher, men dennes ligefremme Indflydelse er i det

hele ringe.-)

Og i Danmark gik de førende religiøse Bevægelser udenom

eller imod det theologiske Fakultet.

Udenom gik Mynster. Datidens Theologis Grundproblem,

hvormed de theologiske Professorer usikkert famlede: at slippe

ud af Rationalismen med Bevarelse af Oplysningens umistelige

Indhold, det havde Mynster løst ved personlig Selvford3'belse

:

idet han gjorde Alvor af Rationalismens Hovedtanker om Tillid

til Gud og L^'dighed mod Samvittigheden, sprængte han Ratio-

nalismen selv. Han stod nu som den, gennem hvem en mere

bibelsk Kristendom var genvakt i dannede Kredse, som Konfes-

sionarius og vel anskreven ved Hove, den mest ansete Mand i

den danske Kirke; hans omfattende humane Dannelse og grun-

^) Symbolsk or det, at 18. Aarlis. Yiidlingsdisciiiliu ..den uatiirlige Theo-

logi" endnu læses, men overvejende kun af Privatdocenter (saaledes P. T. Hald

Sommer 31, Vinter 31—32, Sommer 32; Enoelstoft Vinter 32—33, Sommer 33).

Eugelstoft tog den endnu op som Professor Vinter 37— 38. men derefter forsvinder

den; Udviklingen havde fejet den til Side.

-) Det er ikke træffende, naar Drachmann I. S. 188 siger, at Universitets-

Theologien i S. K s første Studenteraar aabenbart er paavirket af den romantiske

Filosofi. Kun gennem Schleiermacher er der nogen videre Berøring med Ro-

mantiken. og netop de romantiske Elementer hos ham kommer ikke i Betragtning.
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(lige theologiske Studier vilde liave gjort ham til en Ære for

Universitetet, om lian var gaaet den Vej. Men han havde næppe

videre Sympathi med Fakultetet, og hans hele Position — lian

var som Medlem af Universitets- og Skoledirektionen tillige

blandt Universitetets Foresatte — var vistnok noget trykkende

for Professorerne. At Mynster senere kørte fast i en forbenet

Statskirkelighed, vedkommer os ikke her.

Og lige imod Fakultetet gik Grundtvig. Da S. K. kom til

Universitetet, var det 5 Aar siden „Kirkens Gienmæle" havde

aabnet åen store Strid, og endnu myldrede det med Piecer, Ar-

tikler og Processer fra begge Sider; ogsaa Studenterne tog liv-

lig Del. Uagtet Grundtvig ikke sjælden kunde synes at ville

stække al theologisk Forskning, sluttede mange af de yngre

med de bedste videnskabelige Evner sig til ham: Rudelbach,

Lindberg, P. C. Kierkegaard, J. F. Fenger m. li. Skønt navn-

lig Lindberg ved at lade en religiøs Strid forme sig som smaat-

skaaret Klammeri vanskeliggjorde en større anlagt Bedømmelse,

blev det theologiske Fakultets Stilling dog betydelig svækket

ved, at det slet ikke kunde se, hvordan der trods alt i Grundt-

vig sprang et af de store, sjældne Væld, og at det vilde være

nok saa rigtigt at give en af Dygtighederne blandt hans Venner

Lejlighed til at vise, hvad Grundtvigianismen magtede, naar den

hk videnskabeligt Arbejde betroet.

I Fakultetet var der i disse Aar stærk Skiften. 1830 døde

gamle Hornemann, og Peter Erasmus Muller blev Sjællands Bi-

skop. Sunwius theoloijas var da Jens Møller'), hvem P. Hjort

ikke uetfent karakteriserer som ,,mindre Producent end Referent,

men som saadan næsten uforlignelig". Han døde 2.^. Nov. 1833;

om S. K. har hørt ham er usikkert, og i hvert Fald fik det

ingen Betydning.

Facile princeps var Henrik Nicolai Claus en^) allerede

fra sin Ansættelse (som Lektor 1821, som Prof. extraord. 1822j;

*) J. Møllers Selvbiografi i Khist. Sainll. 4. Række IV"; endvidere Clau-

sen S. 53, 143 ff; L. Koch i Biogr. Lex. XII. S. G5 ff.

-) Jfr. Clausens egne „Optegnelser", Fr- Nielsen: Biogr. Lex. III. S.

G12 ti; N. M. IMnm: H. X. ('lause:i i Forhold til Protestantismens Principper.

l'.;08.

1 1
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dot thcolo^isk«' l'';ikiilt«*tH PoHition lios Venner og ModMtandere

beHtemtes vii'scntli^ gj'nixni liam. I hm var nkabt til Akademi-

kor, iiK'd ForskcronH Kvner o^ Klid og Docentens Klarhed; at

va>n' Tlieolog var liam »mi Ære.

HeligiMst-tlieologisk var hans Stilling vanKkolig. Faderen,

(Ini karakt<*rfuld(*, men bornerte Rationalist Stiftsprovst H. G.

(Jlauson liavd«' Uenge et kraftigt Tag i ham. Men (hi han 1H18

—

l'> sad under Scldeierniaciicrs Lærestol, blev han især grebet af

„Foreningen af don inderlige Kristustro med den frygtløse Kritik

overfor det kirkelig-Nedarvede og Fastslaaede" (Optegnelser 8.

r>8), og denne Forening blev hans eget tlieologiske Program.

Til Bestemmelse af hans Anskuelser i S. K.s Studenteraar

kan tjene dels „Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfat-

ning, Lære og Ritus", som jo dog var fra 1825, dels et af S. K.

selv skrevet Udtog af Clausens dogmatiske Forelæsninger i Vin-

teren 1833—34 og Sommeren 1834; vi vil betegne det som:

„Dogmatik 33—34"i). Vi ser da Clausen som en klar og kund-

skabsrig Mand, som giver Studenterne en i mange Stykker

bibelsk Vejledning. Grundbestræbelsen er den dobbelte: at fatte

Kristendommen som en positiv historisk Aabenbaring, samlet i

Jesu Person, overleveret gennem den hellige Skrift — og tillige

at udhæve, at denne Aabenbaring ikke er en færdig udvortes

Lov, men en aandelig Realitet, der fordrer Selvvirksomhed for

at faa Aanden løftet ad af Bogstaven, det evige Indhold af den

tidshistoriske Iklædning.

Man kan give Clausen Ret i den Forundring, han (Opteg-

nelser S. 110) endnu 50 Aar efter følte over, at Grundtvig kunde

sige, at han i „Catholicismen og Protestantismen" havde „stillet

sig i Spidsen for alle den Christelige Kirkes Fiender og Guds

Ords Foragtere i Landet" (Kirkens Gienmæle, Begtrups Udg. af

Grundtvigs Udvalgte Skrifter IV. S. 397). Men hermed er ikke

1) S. K. Pap. 39 B. I. Registreret I C 19. Et eukelt Stykke trykt som

Note til I A 20. S, K.s Hefte er aabenbart ikke skrevet under selve Fore-

læsningen, men bagefter som en forkortet Gengivelse paa Gruudlag af egne

eller andres Notitser. Gengivelsen er selvfølgelig ikke ordret, men synes i det

Hele paalidelig. Heftet er ufuldstændigt ; det begynder (i Indledningen til Dog-

matiken) med Caput 5: ,,0m den hellige Skrifts Forhold til Fornuften". Der-

efter 7 Sider blanke. Heftet slutter ufuldendt i § 74 om Sakramenterne.
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givet, at man fra et evangelisk Stade skulde være tilfreds med

Clausens dogmatiske Standpunkt. At han var heterodoks paa

en Række Punkter, er selvsagt, saaledes med Hensyn til Engle

og onde Aander, Forkastelse af den „objektive Forsoning", re-

formert Sakramentlære, Tanken om Apokatastasis; i disse Styk-

ker er „Dogmatik 33— 34" og Clausens „Christelig Troeslære" af

1853 væsentlig overensstemmende. Men fra et kirkeligt Stand-

punkt langt vigtigere var det, at det dog til Tider kunde se

ud, som skulde den historiske Aabenbaring presses ind under

Fornuftens Maalestok, og Kristus kun prises i svømmende Ud-

tryk som en stor Forkynder af „den naturlige Religion" („Cath.

og Prot." S. 367, 381, 7).

At hin „inderlige Kristustro", som Clausen stilede mod,

endnu tildels var bunden i „Oplysningens" Skranker, hænger

sikkert sammen med manglende Dybde i Forstaaelsen af Frelsen

og dens Tilegnelse. Dette kan igen oplyses dels ved Talen om
Synd og Naade — hvor Fremstillingen i „Cath. og Prot." endnu

er langt fra den reformatoriske Tankegang (jvfr. Plum S. 19 ff.),

men hvor allerede „Dogmatik 33—34" synes at gaa dybere — dels

ved Mangelen af Talen om den hellige Aand. Et Afsnit om den

hellige Aands Gerning i en Dogmatik kan være en betydnings-

løs Repetition af gamle Læreformler, men selve Talen om Aanden,

hvor den springer frem af et kraftigt religiøst Liv, er Udtryk

for noget afgørende vigtigt: Menighedens Forvisning om det

inderlige personlige Samfund med Gud og om hans Styrelse,

Forstaaelsen af den kristelige Overbevisning og det kristelige

Liv som Enhed af den mest personlige Hengivelse og Grebethed

af en højere Magt. I „Dogmatik 33—34" er nu den hellige Aands

Gerning ikke gjort til Grundsynspunkt for Afsnittet om Kirken

og Frelsens Tilegnelse, og overhovedet kun kort behandlet. Og
hermed stemmer, at „Cath. og Prot." mere giver Indtryk af

Kristendommen som noget, der skal udfindes ved kritisk Forsk-

ning end som en aandelig Magt, der lægger Mennesket ind under

sin Myndighed^).

^) I hegge disse Henseeiidpr trik Clausen senere dybere. Allerede i „Cliri^ite-

\ig Troeslære" 18r)3 S. 202 tinder man en evangelisk Fremstilling af Synds-

bevidstbeden, og i 1859 atiægger han i Fortalen til „Det evangeliske Kirkelivs



84

Naar InTfil IVij<*H, al (l«i std «|«ii noliN^ ProfeKHor tillige var

noget aandsuristokratisk. toiiK^rnt tilkiiapjx't, Koni kim lidet lod

mw, at (Icl* i liuns iiidn' arlx-jdode sig noget nyt frem, kan man
ikkr undres over, at de, som sogte tilhage til det gamle Evan-

gelium, onskede et slærkeni Vindpust til at fore Kirkeskuden

fra det grunde Vand ud p.ia Dybet, ud i den Sjiainding, som er

den r(digit)se ^Fros egentlige Element.

Og saa havde Clausen den Skad)ne bestandig at blive sat

sammen med don Rationalisme, han var ved at forlade. Det

gjorde (jlrundtvig, men ogsaa Velyndere af Clausen, og han selv

gjorde — under den ))olemiske Modsætning til Grundtvig —
næppe videre for at hindre det. Et Par Episoder fra 8. K.'s

første Studenteraar vil illustrere dette. I Sommeren 1H32 ventede

man, at Clausen skulde blive Universitetets Rektor, men Re-

geringen afgjorde et Tvivlsspørgsmaal om Rækkefølgen — Rek-

toratet gik den Gang paa Tur efter visse Regler — til Fordel

for Jens Møller. 30. Juni drog da 300 Studenter, naturligvis af

forskellige Fakulteter, ud til Taarbæk, hvor Clausen boede i sin

Faders Villa, og bragte ham et Fakkeltog. Orla Lehmann var

Ordfører, og de raabte Hurra for „deres højagtede og inderlig

elskede Lærer, Fornuftens og Frihedens djærve Talsmand'^ ^)

;

det var disse Egenskaber, man fejrede hos ham ; snart efter

skaffede Clausens Optræden som politisk liberal ham yderligere

Popularitet i adskillige Kredse, hvor man næppe forstod meget

af det egentlig kristelige. Og i Efteraaret 1833 kom Professor

Wegscheider fra Halle til København. Han var sammen med

Heidelbergerprofessoren Paulus („der Nicht-Apostel") den mest

typiske Repræsentant for den krasseste Vulgærrationalisme. „Kjø-

benhavnsposten", eb Blad, der stadig forsvarede Clausen, og

hvori denne lejlighedvis skrev, gengav nu, aabenbart med Til-

slutning, 18. Sept. en Notits i Kieler Correspondenzblatt om
Wegsclieiders Besøg heroppe, hvor det hed: ..Hos den med ham

Nutid og Fremtid" en gribende Bekendelse om, hvordan under hans nylig over-

staaede Sygdom hans Livsgerning laa for ham i al sin Forfængelighed, og hans

Sjæl klyngede sig alene ved Evangeliets Trøst Og j^aa sit Dødsleje 1877 gen-

tog han idelig; ,,Faderens Gerning er Sønnens Gerning, og Sønnens Gerning er

Aandens Gerning". (J. Clausens Tilføjelse til Optegnelser S. 567).

1; Kjøbenhavnsposten 3. Juli 1882, Clausen S. liiO f.
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aandigt beslægtede Prof. Clausen hospiterede han med

stor Satisfaktion i en latinsk Forelæsning over Apokalypsen". —
Det er da ikke underligt, at for S. K. — med den gammeldags-

troende Fader og den grundtvigianske Broder — maatte Clau-

sen staa uden videre som Repræsentant for Rationalismen.

Professoren i Hebraisk Hohlenberg^) (Lektor 1 826, Prof.

extr. 1831) var en lin og stilfærdig Mand, men opfattedes næppe

med Urette overvejende som en svagere Parallel til Clausen. Af

en noget anden Type var Nikolai Fogtmann'**), der blev

Professor 1830, en ejendommelig Personlighed, mere bestemt

kirkelig, men ingenlunde snæver; men allerede 1831 ombyttede

han Kathedret med Ribe Bispestol.

Derefter bestod Fakultetet en lille Tid kun af Jens Møller,

ClauseTi og Hohlenberg, men efter Konkurrence med Hald og

J. F.Fenger blev Ch. T. Engel sto ft=^) 1833 ansat som Lektor,

1834 som Prof. extr. Senere leverede han fortjenstfulde Mono-

grafier til dansk Kirkehistorie, foreløbig s^^ntes han bl. a. at op-

træde som en Slags Manuduktør; i snævrere Forstand theologisk

gjorde han sig vistnok kun lidet gældende.

Efter Jens Møllers Død blev C. E. Scharling"^) udnævnt

til ordinær Professor i Jan. 1834. Han var en velvillig og elsk-

værdig Mand, som stod paa et positivt bibelsk Standpunkt, og

han viste sig snart at forstaa et af Tidens Krav ved at fore-

tage Opgør med den saakaldte Ttibingerskoles nytestamentlige

Kritik. Men skønt han stod længere til Højre end Clausen,

følte han sig dog udpræget som dennes Discipel. Clausen blev

ved at være den toneangivende ; først ved Martensens Ansættelse

skete heri en Forandring.

Som Privatdocenter optraadte i de Aar, vi her faar med at

gøre: P. T. Hald, senere Stiftsprovst i Aalborg, E. V. Kolt-

li o ff, fra 1837 anden residerende Kapellan ved Frue Kirke,

1) Om Hohlenberg Clausen S. 140 if., Birkedal I. S. 189, Fr. Nielsen i

Biogr. Lex. VII S. 50G f.

2) Om Fogtmaim ('lansens Karakteristik 8. 159 f., tiltraadt af L. Koch i

Biogr. Lex. V. S. '232 f. Hans Lærebog ovenfor S. 76 f.

3, Om Eugelstoft H. F. Rørdam i Biogr. Lex. IV. S. 523 f.

•*) Om Sc'harling ovenfor S. G2 og den der anforte Afhandling at' P.

Scharling.
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.1. I'\ h'cnger o^ i Soinniorfii l^'it) iNjter C h r. Kif-rke-

gaard.

Kf'iidskal) lil S. K.'s t iMohj^iske Studier faur vi d«d« gennem

Korcla'snin^Hlistcr, d(ds ^<iiiii<iii hans ogno OptegnelKer.

\'((1 (In Forela*Hiiinger. S. I\. liar liørt, fiiuleH kun en J^iHte

for li\tr l\;«'kke, saa om liaiiw ( JdlioldeiilifM] kan ad den Vej

intet konstateres, og desva?rr<' er der mange Aargange af Fore-

læsningslister, som hverken synes at findes i Universitet«- og

Skoledirektionens eller i Konsistoriums Arkiv, og vel altsaa er

tilintetgjorte. For det theologiske og det filosofiske Fakultets

Vedkommende — ogsaa det sidste har Interesse for os — er

Forholdet følgende: Vinter 18liO— 31 og Sommerøl theol. mangler,

filos. findes; Vinter 31—32 og Sommer 32 begge mangler ; Vinter

32—33 til Vinter 33—34 begge findes; Sommer 34 til Vinter 35—

31) begge mangler; Vinter 36—37 til Sommer 38 begge findes;

derefter findes ingen fra S. K.'s Studentertid *).

De bevarede Optegnelser af S. K., som vedrører Studierne,

er næsten aldrig egentlige Kollegiehefter, men Noter af forskel-

lig Art, nedskrevne hjemme i Tilknytning til Forelæsninger

eller Bøger eller som helt frie Refleksioner; undertiden har han

paa samme Lap kradset op usammenhængende Ord eller Ansigter

(der ikke tyder paa kunstnerisk Talent).

Hvad S. K. har bestilt i Aaret fra Anden Eksamens Af-

slutning Efteraar 31 til Efteraar 32, ved vi ikke. Men i Vin-

teren 32— 33 findes han paa Listerne til Clausens Forelæsning

over Indledning til N. T. (3 Timer) og til hans synoptisk an-

lagte Fortolkning af de tre første Evangelier (4 T). Til denne

sidste Forelæsning knytter sig nogle Noter 2) paa sammenheftede

1) Om Listerne fi'a Vinter 30—31 og Sommer 31 se ovenfor S. 78. De

øvrige findes i en anden Pakke (Univ. og Skoledir.'s Arkiv: Specielle Sager.

1. a. [theol. Fak.] og c. [filos. Fak.]) og er for største Delen ben^iitede I, II,

III Tidstavle.

2) Da disse Noter (S. K. Pap. 40 D II) kun delvis er aftrykte I C 9, skal her

gives en Fortegnelse over de Skriftsteder, hvortil de knytter sig, og aftrykkes

enkelte Stykker, som har nogen Interesse, og hvortil der intet tilsvarende findes i

Clausens senere trykte Fortolkning, tr. betyder, at Stykket er trykt i I C 9.

u. at Stykket er utrykt. — Luk. 3, 1 (u.. kronologiske Notitser) — Luk. 11. 39

ti-. — Mk. 4, 27 tr. — 3It. 13, 36 tr. — Mt. 15, 5 tr. - 3Ik. 7, 11 u. — Mt.
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Blade i lille Oktav; Rækkefølgen er — med Undtagelse af det

johanneiske Stof — gennemgaaende den samme som i Clausens:

Quatuor Evangeliorum Tabulæ Synopticæ af 1829 (Ktl. Nr. 467),

og Noterne svarer oftest (ikke altid) til den Udlæggelse, Clausen

gav i „Fortolkning til de tre første Evangelier" 1847 tf.; enkelte

Gange indeholder de aabenbart S. K.'s egne Tilføjelser og

Refleksioner. Det sproglige Hjælpemiddel S. K. i Almindelig-

hed benyttede, var C. G. Bretschneider: Lexicon manuale Græco-

Latinum in libros Ni. Ti. Ed. sec. Lipsiæ 1829 (Kt. 73—74).^).

I Sommersemestret 1833 findes S. K. paa Tilliørerlisterne

til Clausens Forelæsninger over N. T.'s Hermeneutik (3 T.) og

to Forelæsningsrækker hos Hohlenberg: over sidste Del af

Genesis (4 T.) og over Jesaja-) (3 T.). Her har altsaa Kierke-

gaard beskæftiget sig en Del med G. T. og Hebraisk. Dette

mærker vi ellers ikke meget til; hvor vi lejlighedsvis finder

Omtale af gi. test. Skrifter, er det noget som Hjobs Bog (I A
33, 63), der falder udenfor det faglige Studium.

I Vintersemestret 1833— 34 svigter Tilhørerlisterne. Men
i et indbundet Kollegiehefte (S. K. Pap. 40 D. I.), som vi vil

kalde Oversættelsesheftet, har vi en latinsk Oversættelse til

15, 32 u. — Luk. 12, 54 tr. — Mt. 16, K; tr. - Mt. 16. 21 tr. — Mt. 16, 27 tr. —
Mt. 17, 24 tr. — Mt. 18, 15 u. — Mt. 18, 24 u. - Luk. 10, 26—27 u. — Mt.

IG, 18 tr. — Mt. 16, 14 u. — Luk. 17, li) tr. — Luk. 17, 16 (xrrt rtvrog rjv ^afx:

inde coguoscere discipuluni Pauli. Videtur cniin hæc esse observatio ipsius Lucæ,

(jui ut ipse Paulus evexit gentiles pro Judæis). — Luk. 17, 20 (Videtur hæc

(juæstio esse ab Pharisæis ironice proposita lioc sensu: Institutio vestra semper

eo redit, ut iuculcetis poenitentiam anteipuiiu venerit reguum Messiauum. Quaiido

vero illud reguum venturuni est). — Luk. 17, 24 u. — Mt. 19, 7 u. — om
Hicricho (vel til Luk. 18, 35) u. - Luk. 19, 1 u. — :Mr. 21. 33 u. — :Mt. 21.

44 u. — Luk. 20, 16 u. — Mt. 23, 16 u. — Mt. 24, 24 (Docet Chr. quam lubri-

cum sit modo miraculis tidem substruere. nam ut distiuguantur falsa miracula

a veris, requireretur plena naturæ cognitio. Igitur in iis dijudicandis rcsjjicimus

nonnaturamsedlconsiliuin). Mt. 26, 3u. — Luk. 22, 48 tr. — Mt. 26, 61 tr. —
Luk. 23, 30 etc. tr.

^) Det er Bretselineider, S. K. sigter til i „Frygt og Bjuvcn (S. \'. 111.

S. 121), hvor han i Anledning af Ordet om at hade Fader og Moder Luk. 14, 20

satiriserer over, at Studenten i et eller andet eksegetisk Hjælpemiddel finder den

Forklaring, at fiteftv her betyder: minus diligo, posthabeo etc.

2) Hertil knytter sig vel et Dobbeltblad med løse Ord, tildels paa Hebraisk,

hvor tillige omtales Hypothesen om en Deuterojesaja (dette er ikke meddelt i

Udtoget I C 10).
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iioolc K'jipit l.r al Ada n^r no^le NotiT til SIjmI.t heri (di^lvi«

altiykl«; I (J II, ll^, Li), Koni vi niiia antage liar knyttet bi^

(il (Jlaiis<nis Foirljfsninpcr uvi'V <1«' vanskfjli^Hie I)«^lf» al' Acta

{'2 '\\). Kn los ()|)(t'«rn,.ls*i til .],>},. S, 44, dateret 10. Marts \HU

(I ( i.')), er det naturligt at H-æiUi i Ff)rl)ind(dHM med KngelH-

ioi'ts Kort'la'snin^cr dxmm* .loli. (f) T.), og en '.i. Ijechr. Xi dateret

latinsk Kksegeso til (lal. .'J, Iti IV. (I C 14) viser, at 8. K. har

ui])ej(|(»f nuMl (laiaterhrevet og si»gt at trænge ind haade i den

jo(lisk«» og i den paulinske Tankegang med Hensyn til Loven.

D.i lian tillige (jlV. 8. 82) synes at hav(^ liort Clausens Forelæs-

ning over Dogmatikkens forste Del ((> T. ), liar han ikke ligget

])aa den lade Side, forudsat hnn da har passet Forelæsningerne.

Desuden hørte iian i disse Semestre Sibbern: i Sommeren

1833 overÆsthetik og Poetik (2 T., Listen opviser kun 1*) Tilhørere,

blandt dem staar først S. A. Kierkegaard, sidst H. Martensen),

og i Vinteren 1833 over Kristendomsfilosofi (3 T.); denne sidste

Forelæsning har aabenbart vakt en Del Interesse; blandt de 94

Tilhørere var baade Peter Christian, som jo den Gang var

Dr. phil., og Søren.

1 Sommersemestret 34 gav S. K. sig i Lag med Schleier-

machers Troslære (jvfr. S. 90 f.) og synes desuden at have hort

Clausen over Dogmatikkens sidste ') Del (5 T.). Nogle Ekscerpter

af Neander: .,Geschichte der PHanzung und Leitung der christ-

lichen Kirche durch die Apostel" vedrørende Spørgsmaal fra

Korinthierbrevene og Pauli Liv (registrerede, men ikke trykte

I C Kl. 18) slutter sig rimeligvis til Scharlings Fortolkning af

I. og IL Kor. i dette Semester (fi T.).

Latinske Oversættelser i Oversættelsesheftet til Fil. (med

enkelte Noter) og Kol. (registrerede I C 36) er formodentlig

foranledigede ved Scharlings Forelæsninger over Ef., Kol., Fil. i

Vintersemestret 34—35 (3 T.). Ef. mangler i Oversættelsesheftet.

men til Gengæld har vi paa nogle sammenheftede Blade Noter

(ikke. som I C 35 siger: fri Oversættelse) til Ef. 1—3, 18 med

Benyttelse af Rlickerts Kommentar, Usteri: „Entwickelung des

1) I den danske Lektionskatalog staar fejlagtig: Dogmatikkens første Del;

den latinske har : partern posteriorem.
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Paulinischen Lelirbegriffes" fjvfr. oo;saa I C 41), og Calvins

Kommentar (jvt'r. ogsaa I C 14). I Uversættelsesheftet linder

vi endvidere latinsk Oversættelse til I og II Thess. (et Brud-

stykke trykt I C 3i)j, og Spørgsmaalet om „Syndens Menneske"

i II. Thess. 2 behandles paa Latin ])aa et løst Kvartblad (I C

38; Udgivernes IJenvisning til Scharlings Forelæsning passer

ikke, da denne ikke omfattede I og 11 Thess. ; S. K. har læst

disse Breve paa egen Haand).

I Oversættelsesheftet følger dernæst latinske Oversættelser

til I og II Tim. (med enkelte Noter), Tit. og Filemon (registre-

ret I C 42), vel sagtens foranlediget ved Engelstofts Forelæs-

ning over Pastoral brevene Sommer 35 (3 T.). Nogle løse Opteg-

nelser til Steder i Rom. (I C 39, 40) kan vi maaske sætte i

Forbindelse med Kolthoffs Eksaminatorier over dette Brev i

samme Semester (2 T.)

Oversættelsesheftet har dernæst paa Latin Hebr., (registre-

ret I C 43), over hvilket Brev Kolthoff i Vinteren 35—3() holdt

Repetitorium (2 T.). I samme Semester læste Scharling over

Gal., Jak.. I og IL Pet. og Jud. (t> T.), og med disse Breve har

S. K. beskæftiget sig, idet han i Oversættelsesheftet har indført

en latinsk Oversættelse til Jak. 1—4,15 (ikke 4,5, som I C 44

siger) og paa en løs Lap (I C 45) gjort Optegnelser efter Potts

Kommentar til de katholske Breve.

Vi har forfulgt S. K.s eksegotisl'e Studier ud over det Tids-

punkt (Sommer 35), hvor nærværende Afsnit ellers slutter. Vi

ser ham lægge Vægt paa at øve sig i at gengive Teksten paa

Latin, som var Eksamenssproget i de eksegetiske Fag. Han

har hørt ikke saa faa Forelæsninger, og han viser hist og her

Lyst til at danne sig en selvstændig Mening. Men den sidste

Oversættelse (til Jak.), fra Vinteren 1835—36, slutter ufuldendt,

og de selvstændige Notitser gør et tilfældigt og spredt Indtryk.

Dog maa vi erindre, at vort Materiale langt sikrere hjemler

Slutninger i positiv Retning end i negativ.

Om regelmæssigt Studium af Kirkehistorie i disse Aar

horer vi intet. Men vi har nogle Ekscerpter af udførligere Vær-

ker om Reformationshistorien : Marheinecke : „Geschichte der

teutschen Reformation P' (gaaende til 1S22, registreret I C 1)

1

2
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Ofr Stciiersen : „ll«lsi^t over •l»ii liillnMHk«« K»'ruriiiatioii** I (ve<l-

ii>i(ii(l(> MiddfhildfMJ'ii, IIiiiuHiiiMinf^n, MvHtikkon; rf^p^istTeret I

(J '*h. I Ix'KK** ^I'illVuldii or NotitHerne t/f*iiimeli^ ndv^rteå, uden

at rolic pM'i(nin^ iii'il det aa!id«'lif:;<* riidlmM i <le paagadd^^nde

B<'\ a'^«ds<«i'. ') ( sainiii«' Ihd'te h(jiii Kksc^crptet af Marheinecke

tindes Udto^ at LiiidlxT^: Historiske Oplysniu^er om den dannke

Kirkes symbolske Ho^er (registreret I (J 2).

I 1h){ini(tiik har S. K. som ua^vnt S. >S2, hørt og bagefter

bearbejdet ('lansens Forelæsning Vinter 33—34 og Sommer 34,

rigtignok med store Huller. Kndvidere er Schlei erm a ch er

traadt inden tni' hans Synskreds. Denne Tidens største Theolog,

tillige anset som Platonoversætter, som Filosof og overhovedet

som en af de vigtigste Bærere for hele den aandelige Kultur,

kom til København i Sept. 1833.'^) Ved en Fest paa Skydebanen

d. '27de indfandt lf)0 Studenter sig i Haven og hyldede den

tyske Gæst, næste Aften blev han fejret i Studenterforeningen.

Faa Maaneder efter, 12. Febr. 1834, døde han. Plans Navn var

i de Tider paa alles Læber, og i Kobenhavns yngre Theolog-

kredse har det trukket et andet med sig: Hans Lassen Mar-

tensen; thi denne unge Kandidat havde haft det Privilegium

at være usædvanlig meget sammen med den gamle Mester, lige-

som han havde skrevet en tysk Sang til^Festen paa Skydebanen.

I Forsommeren 34 3) tog S. K. Martensen til Manuduktør, og

denne beskriver (I. S. 78) Timerne paa følgende Maade.

„Han havde en egen Maade, paa hvilken han lod sig ma-
nuducere. Han tog intet Pensum, men ønskede kun at jeg

^) Tiden for disse Ekscerpter lader sig ikke sikkert bestemme. Heiberg

og Kuhr, der jo har stor Øvelse i at bedømme Haaudskriften, formoder 1831

- 32. Mon man ikke skulde sætte dem i Forbindelse med Jens Mellers Fore-

læsning over Kirkens Historie fra den lutherske Reformation Vinter 30—SI?
2) Jfr. til det følgende: Kjøbenhavnsposten. 1833, 2J.. 2G., 28. Sept. (i

alt Fald en af disse Artikler er af H. N. Clausen, jfr. Optegnelser S. 17H), 1.,

17. Okt. — Martensen I. S. 68 ff. — :Mynster S. 'l'^'d. — Birkedal I. S 196.

3) II Tidstavle henlægges denne Manuduktion til Efteraaret 34. men
med Urette. Martensen (I S. 84) rejste i dette Efteraar til Udlandet, og han

beretter (I. S, 70). at S. K., aabenbart efter hans Afrejse, har fortalt hans

Moder om sin Moders Død, som indtraf 31. Juli Den første af Optegnelserne

om Prædestinationen (1 A 2) er ogsaa dateret 30. Maj 34.
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skulde holde Foredrag for ham og samtale med ham. Jeg valgte

da at foredrage ham Hoved[)ancterne i Schleiermachers Dog-

matik on^ derom at samtale. ,]eg saae strax, at her var en ikke

almindelig Begavelse, men ogsaa et uiraodstaaeligt Hang til

Soi)histik, til et Spidsfindighedens Spil, der ved alle Lejligheder

kom frem og ofte var trættende Særligt mindes jeg, at det

kom frem, da vi gjennemgik Læren om Naadevalget, hvor der

jo ogsaa, saa at sige, er en aaben Dør for Sophister. Forøvrigt

var han mig paa hiin Tid meget hengiven. Min Moder har

fortalt mig, at da jeg var i Udlandet, kom han oftere til hende

for at spørge om Efterretninger fra mig".

Det er aabenbart, at Omgangen med den begavede Kan-

didat har virket frigørende paa Student Kierkegaard. lians

tidligere Optegnelser er faa og mest skolemæssige. Men netop

nu, og knyttende sig først dels til Schleiermaoher, dels til Præ-

destinationens Problem , bliver Notitserne fyldigere og mere

selvstændige. Ja fra denne Tid kan vi regne Begyndelsen af

den uhyre Masse af Optegnelser, som strækker sig ned til kort

før Kierkegaards Død, og hvori han holder en Monolog, som dog

ofte bliver en Dialog mellem de forskellige Jeg'er i ham. Fore-

løbig er nu hans Overvejelser mest ekperimenterende : Forsøg

paa at tænke en eller anden Anskuelse igennem og prøve dens

indre Konsekvens. Men meget snart kommer Overvejelser, hvor

han mere søger at faa Tag i sit eget Væsen.

Paa løse Blade har vi nogle Ekscerpter af Schleiermachers:

Der christliche Glaube (2. Ausg. I—II 1830 f.). De er registre-

rede I C 20—24 og i Foreløbigt Supplement til I (her meddeles

nogle Notitser, som har forvildet sig ned i det kongelige Biblio-

thek; en er dateret 1. Okt. 34 og viser, at Beskæftigelsen med

Schleiermacher strakte sig hen paa Efteraaret). Mellem Eks-

cerpterne findes Bemærkninger af S. K. selv, hvor vi ser ham

prøve at optrevle Schleiermachers Ræsonnementer. ^) Mest reli-

giøs Interesse har følgende Stykke (I C 20, til Schleiermachers

I S. 36):

1) Et P]kseinp»'l skal nævnes, fordi S. K.s Referat lu'i- er saa Hygtij^^t. at

det, som Drachmann I S, 183 har ^jort opmærksom ^laa, kun kan forstaas ud

fra Sehleiermac'hers Tekst. Sohl. sitrer (T S. 4 f.)], at Do^Muatiken ved Bestem-

melsen af den kristne Kirke furst maa operere med laante Definitioner. Ethi-
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„]\I«li ii.iar l*\»lel.s«*ii al <l»'ii al»s. A llin-li^li«'«! W tiet liojeHte,

Iivoi'UmIos t'orliolilrr det sig da iihmI Hoiiik.'h? S.ia bliver da Hoii-

ncn kiiii at l)rt,ni;^lc som ••n Kiktion/')

Dogmatik har aahfiihart intereHMeret S. K V\ lind«'r, uden

at en sikk(;r 'ridshosU'ininelse derfor er muli^, lose Blade med

Kkscerpter at" o^ Heniinrkiiinger til Marlieinecke: „Die Gruiid-

Irliicn (lci- clirisdiclicn Dogmatik als WiKson8(;hat't"*), og Franz

Haader: y,Vorlesungen iiber spekulative Dogmatik" (registrerede

I C 27—33). Men ogsaa dette har et noget tilfældigt Præg.

Allerede |>aa oi af Bladene nied Schleiermachercitater

(I C 20) droftes Prædestinationstanken, og dette fortsættes i en

hel Række Optegnelser, tildels daterede, fra Forsommeren 34

udover Efteraaret og senere. Anledningen er vel, at Schleier-

macher jo hævder Determinisme og Prædestination, endende med

Apokatastasis. S. K. opponerer straks mod Prædestinationslæren

:

kcii iiiaa saaledes u])stille det aluiindelij^e Saiiituiidsbe;;relj Kirke, idet deu ved

Gnmdlajret for de forskellige Samfund af denne Art udsondrer det fælles fra

det skiftende „nni so die Oerter zu bestiininen, in welche die individu-

«^llen (Testaltiiii<>en eingestellt werdeii kunnen". Religionsfilosofien (o: den reli-

giose Histories Filosofi) gaar derimod den modsatte Vej: fra de specielle For-

mer til et Totalbegreb. S. K. spørger da (I C '20): hvorledes skal Ethiken

opstille dette Begreb Kirke? Hvis a priori, er det jo ikke givet, at de konkrete

Former kan passe ind deri. Hvis a posteriori, bliver jo dens Arbejde det samme
som E('li<j;ionsfilosofiens.

1) liedens S. K. ellers i Tidens Lyb mere og mere overalt segte at star

tuere et Enten—Eller, fastholder han senere ikke det her opstillede Dilemma.

.Tvfr. Talen: „Den rette Bedende strider i Bonnen og sejrer derved, at Gud
sejrer" (i Fire opbyggelige Taler 1844. S V. V. S. 149 ff; at Gud igennem

Bonnen forandres) tydes (især S. 16k) saaledes, at netop hans Uforanderlighed

afsløres). — Til Schleiermacher vender S. K. ret ofte senere tilbage. Beteg-

nende er følgende to Steder. „Begrebet Angest" S. V. IV S. 292 . . . ..Schleier-

machers udødelige Fortjeneste af denne Videnskab [Dgmatikken]. Ham har

man forlængst forladt, da man valgte Hegel, og dog var Schleiermacher i skjen

græsk Betydning en Tænker, der kun talte om, hvad han vidste." — .Journal

1850 E P. VI S. 37 : ,,Fejlen ved Schleiermachers Dogmatik er egentlig, at Re-

ligieusitet ft)r ham er bestandigt en Tilstand, den e r. han fi-emstiller alt i Væren,

det Spinozistiske. Hvorledes den vorder, i Betydning af at blive til. og i Betyd-

ning af at bevares, beskæftiger ham egentlig ikke".

-) S. K. har fundet særlig Grund til at notere sig Marheinéckes Tanke,

at der til Grund for Skepticisme dog ligger en religøs Viden. Saaledes Citatet

I C 2(> ])aa Tysk. men det samme findes med en Fortsættelse paa Dansk blandt

de registrerede, men ikke trykte Notitser I C 25.
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den lienfører det Ondes Oprindelse til Gud; mere konsekvent

end at forene to Modsætninger i Guddommen var det da med

Manikæerne at tænke sig to Væsener (I A 2, 30. Maj 34). Reli-

gionshistorisk kunde man, mener S. K.. tænke sig Prædestina-

tionslæren som en Omsætning af jodisk partikularistisk Tanke-

gang. „Hos Jøderne optraadte Partikularismen i sin allerkras-

seste Form, saaledes at den endog grænsede til Fetischismus

(cfr. Schleiermacher)^. Underligt, at „Ingen af de Theologer,

som ellers tidt nok have bemærket, at Chrdommen i det N. T.

endnu meget smagte af Jodedom ^^ har anvendt dette paa Præ-

destinationen : ligesom Jøderne troede sig udvalgte som Folk,

saaledes de Kristne som Enkeltpersoner (I A 4, 8. Juli 34).

Ret hurtig naaede S. K. til en Slutning, der svarede til,

hvad han lærte paa Universitetet^): Prædestinationen er et Mis-

foster; den skal forbinde Guds Almagt og Friheden, men løser

Gaaden ved at negere det ene Begreb (I A o. 1^. Aug. 34).

Men atter maa han tilbage og overveje psykologisk, hvordan

Tanken er kommen op: den bunder i fromme Følelser; de er

som det løse Sand, hvori Myreløvens Larve (S. K. siger : Myre-

slugeren) opretter sin Tragt, som da suger en nedad; „det første

Fald betinger alle de følgende med en rædsom Consequents".

(I A 10, 11. Sept. 33). Tanken om, at alt er forudbestemt, er

psykologisk uigennemførlig (I A 19, 2(). Sept. 34), ligesom et

Menneske, der vilde udlede alt af Egoisme, dog ikke vel kunde

nægte, at der ogsaa findes ædel Opofrelse (I A 22, 29. Sept. 34).

Men paa den anden Side — hvis Forudbestemmelsen skal hvile

paa Guds Forudviden om vedkommende Menneske, saa bliver

jo Menneskets Fortjeneste det afgørende (I A 43). Saaledes

synes S. K. hverken at kunne hvile i Tanken om Mysteriet,

Antinomien, eller i en bestemt Løsning til en af Siderne. —
Nogle andre Optegnelser fører ind i endnu mere funda-

mentale Overvejelser. Men de naaer først deres relative Afslut-

ning i Foraaret 35, og inden vi studerer dem, maa vi se, hvad

der iøvrigt var sket med og omkring S. K. i disse Aar.

») Clausen: „Catli. ocj Prot.^' S. 419; „Dogmatik ;r5-34" §6.T: Pauli to

Rækker af Udtalelser paanoder os Ideen om en Enhed af den ^ddoninielige

Naade og den menneskelige Frihed, men tillige Mysteriets Ufattelighed for den

retiekterende Forstand
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I SomiiK rt'ii l.s;n kom NntnrforKk^Tcn Villiclru L ii nd til-

bage til I)aiiiiia)-1<. KcKiinainl Jjiind koble et Stod pau Jilogdams-

Vf'jcTi iiK'd !lii\(' lidt iH'd til Swoii tor at. kuniio byde Broderen,

del ansaas lor brysLsv;;;, et b«'liag»digt ( )jdioldH8tAMl. Vilhelm Lund

bc^eile da lioH F(?rdinand og Petrea Ira .lul i til (JkUjber, hvorpaa

lian rejste tilbage til Amerika'). Søren kom meget wainmen med

ham i disse Maaneder opj horte med Begejstring hans Fortæl-

linger oiii Livet i den brasilianske Natur (I A 72 S. 46).

Men snart (jprandt mørke Dage for Familierne Kierkegaard

og Lund. .'U). Aug. \y^2 fik Nicoline en dødfødt Dreng, og 10.

Sept. gik liiiii bort fra Mand og fire Børn.

Broderen Niels Andreas havde jo begyndt en Forretning

sammen med Chr. Agerskov; han var nu draget til Amerika for

at søge „Employ i Handelsfaget", som det hedder i det Bevis,

han 1<S. Aug. 1832 gav Faderen for Modtagelsen af 1012 Rbd.

til Udstyr og Udgifter til Rejsen f). Da han hører om Nicolines

Død, skriver han fra Boston 26. Febr. 1833 et langt Brev til

Peter Christian, beder ham bevidne Svogeren Chr. Lund sin

Deltagelse, fortæller om sine Oplevelser og udbeder sig Breve

hjemmefra: „Dersom Du kan faa Søren til at skrive paa samme

Maade [o: korrigerende de Fejl i dansk Sprog, som Niels maatte

begaa] skulde det glæde mig; han er et godt Hoved og har an-

vendt sine Evner bedre end jeg til Dato".

Det lidt vi hører om Niels tyder paa, at han var et kvikt

Hoved ; om han ogsaa gik i Dybden, er maaske mere tvivlsomt,

end mere, øm han har haft noget af Hjemmets religiøse Præg

over sig. Hans Løbebane i Vesten blev kort, 21. Sept. 1833 døde

han i Paterson; Barfod meddeler (E. P. I. S. 186, efter P. C. K.'s

Fortælling?), at Efterretningen naaede Hjemmet 31. Okt. s. A.

I Sommeren 1834 kom der et endnu større Hul i Hjemmet

paa Nytorv

I „Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger" for Man-

dag 4. August 1834 læses:

1) Henriette Lund: P. V. Lund S. 10 f.

2) Her saa vel som paa en Erklæring af samme Dato om Godkendelse af,

at Faderen eventuelt maatte sidde i uskiftet Bo, skrev P. C. K. og S. K. under

til Vitterlighed. (P. C. K. Ark.).
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Døds fald.

Natten imellem den 30te og 31te Juli hensov i Fred min
dyrebare Kone, Anne Kierkegaard, født Lund, 67 Aar gammel,

efter næsten 38 Aars Ægteskab; hvilket herved paa mine egne

og vore Børns Vegne tilkjendegives fraværende Slægt og Venner.

Den 2den August, 1834.

M. P. Kierkegaard,

Frue Kirkes Begravelsesprotokol angiver som Dødsaarsag:

„Nervefeber". Hun blev 4. Aug. begravet i Familiegravstedet

paa Assistents Kirkegaard. Hvad Manden lod sætte som Ind-

skrift paa hendes Ligsten, viser Fotografiet ved S. 134.

Selv om Hustruen langtfra var ham jævnbyrdig, var det

dog et haardt Slag for den Gamle. Men i Omgang lod han sig

ikke let mærke med noget. Fættersønnen Peter (S, 44) fortalte

Brøchner (S. 342), at ved Begravelsen havde Mynster bevæget

udtalt sin Deltagelse; men M. P. K. sagde blot: „Skal vi saa

ikke, Deres Højærværdighed, gaa ind i Værelset der og drikke

et Glas Vin". Brøchner føjer til: „Mynster, der kendte ham,

misforstod ikke denne Ytring". Ganske kort efter mistede for-

øvrigt M. P. K. sin beundrede Præst, idet Mynster blev Sjællands

Biskop.

Og Døden lod det endnu ikke være nok. 13. Dec. 1834 fik

Petrea en Dreng, men 29. Dec, maatte ogsaa hun forlade Mand

og 4 Børn.

Den Gamle blev mere og mere ensom. Han havde en Bog'),

hvori han holdt Regnskab med Datoer for Fødsler, Vielser og

Dødsfald i Familien. Uddrager vi af den, det der vedrører hans

allernærmeste, saa Optegnelsernes Række nu saaledes ud:

23. Martii. Min Søn Søren Michael K. 1807, døbt 20. April i

Helliggejst Kirke — døde 1819 den 14. Sept. Efter-

middag Kl. 6V4.

30. April. Min Søn Niels Andreas K. 1809, døbt 2. Junii i

Helliggejst Kirke, døde den 21. Sept. 1833 i Paterson

i Nordamerika.

5. Mai. Min Søn Søren Aabye K. 1813, døbt den 3. Junii i

Helliggejst Kirke.

1) I S. K. Pap. 79 en (ufuldstændig) Udskrift ved Woeke; ovenstaaende

er igen Udtog deraf. ^



|s. .Iiinu. Mm Kone Aiiih- SnrenN(latt<T K. UuU. Lumi 17(18.

Ih.'M XjiMnn inu^llfm den 30, o^ 31. Jullii kaldt«^ vor

kiiiTi' Ihrro a^ Kredser Ijende ved i»en salig Død
liieni til si^ i sit iiinudske Itige fi'it-y r> Uger«
smert (d'nld Sy^(d eje.

2. Jiilii. ('ail l'^rrdiiiaiid Lund. ('li. Ijiiids (jg min Datter

NiculineH 3die Son, dobt i Jtiinde Kirke d. 22. .iulii

is:u).

0. Min Søn Peter (Jljristi;in K. ISO.'), dohf 1.'}. Aii^. i

Kridori(disbor^ Slots-Kirk«*.

l^^. — Hendrik Lund ]S2.'), dobt den 24. Aug. saninie Aar
i Ilelliggejstes Kierke.

2. Se})t. Micdniel Fredrik Christian Lund min Datter Nico-

lines andrn Son fodt lcS26, døbt den i\. Octbr. samme
Aar i Jlelligejstes Kirke.

7. — Min Datter Maren Kirstine K. 17i)7, døbt 21. (Jctbr.

i Helliggejst K., døde den 15. Martii 1.V22.

7. - Min Datter Petrea Severine K. 1801, døbt den 10.

Octbr. i Ilelliggejst K. — 1828 den IL Octbr. havde

hun BryUup med Assistent i National Banken Henrich

Ferdinand Lund. Gud velsigne dem og give dem
Lykke. — 1834 den 29. Dec. kaldte Gud hende hiem
til sig ved en salig Død efter at hunden 13. samme
Maaned havde født en sund og velskabt Son.

2f). Octbr. Min Datter Nicoline Christine K. døbt den 6. Dec.

i Helliggejst K. 1799. — 1824 den 24. Sept. havde

hun Bryllup med Klædekræmmer Johan Christian

Lund. Copulationen forrettede Hr. Doctor Mynster.

Gud være dem naadig og velsigne dem. — 1832 den

30. Aug. Kl. 6 blev hun forløst med en dødfødt

Dreng, og den 10. Sept. Kl. 9 om Aftenen kaldte

vor kiære Herre og Frelser hende ved en rolig Død
hiem til sig i sit himmelske Rige.

12. Nov. Anna Henriette Lund vor Datter Petrea Severine K.'s

første Barn 1829 døbt i Frue Kirke den 20. Jan. 1830.

22. Nov. Sophie Lund min Datter Nicolines 3die Barn født 1827.

12. Dec. M. P. Kierkegaard 1756.

Til Søsteren i Sædding skrev han saaledes (Afskrift med

S. K.s Haand i P. C. K. Ark.):

Min kjære Søster Else!

Dit Brev af \4^ Dec. d. A. i sin Tid modtaget. At Du
ikke for har faaet Svar paa samme, har sin Aarsag i den bittre
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Hjertesorg; som jeg i denne Mellemtid har faaet, min eneste

sidste kjære Datter, Petrea Severine givt med Bankassistent

Lund er nemlig ved Døden at'gaaet. Du kjendte hende; thi . . .;

hnn liar i Selskab med hendes salig Moder besøgt Dig.

Den 13 Dec. kom hun i Barselseng og fødte en sund,

trivelig og velskabt Dreng, befandt sig efter Fødselen nogenlunde

vel, og i de første par Dage ligeledes; men paa 3die Dag be-

gyndte hendes Tilstand at blive noget slettere og hendes Tilstand

lidt betænkelig; saaledes gik IG Dage mellem Frygt og Haab,

en Dag lidt bedre en anden lidt slettere indtil d. 2ydo Dec. da

hun som i rolig og stille Søvn gik over til det evige Liv Kl. lO'/^

om Aftenen i hendes Alders 34te Aar, efterladende sig en inderlig

bedrøvet Mand, som ret hjerteligt elskede hende, og hun lige-

ledes ham, samt 4 kjære velsignede Børn nemlig 3 Sønner og

en Datter, som alle tegne sig vel, ere velskabte, friske og sunde

baade paa Sjæl og Legeme og give det bedste Haab. — Ja! hun
var en lykkelig Kone og en lykkelig Moder ligesom hendes for

2 Aar siden afdøde Søster, og derfor sorger jeg saa hjertelig

over deres alt for tidlige Bortgang. De døde begge i deres 34te

Aar, hver af dem efterlader sig en Mand, som de inderlig elskede

og som inderlig elskede dem, og 4 velsignede Børn nemlig hver

3 Sønner og en Datter

Gud give Dig og Dine og alle vore Seding-Venner og Paa-

rørende et godt og velsignet Nytaar. Værer alle kjærligen hilsede

fra mig og mine Sønner, som endnu ere hjemme hos mig, især

være Du selv paa det kjærligste hilset fra mig

Din ganske hengivne

Brodr)'.

Kiobenhavn, d. 1.'). Jan. 183f).'7

Den Gamle havde allerede for Aar tilbage følt sig svag.

Og nu blev der mere og mere tomt om ham. Ganske vist boede

Peter Christian hjemme og ernærede sig som Manuduktør: maa-

ske har han kunnet være en Del for Faderen. Søren boede ogsaa

hjemme, men der var næppe megen Kontakt mellem liam og

Faderen. Vel kunde Søren røres dybt. Martensen (I S. 79j be-

retter, at han en Gang var kommen til Martensens Moder og havde

fortalt, at hans Moder var død. „Min Moder har gjentagne Gange

forsikkret, at hun, der dog ikke havde saa ringe Erfaring, aldrig

i sit Liv har seet et Menneske saa dvbt bedrøvet som S. Kierke-

gaard ved sin Moders Død, hvoraf hun meente at kunne slutte,

13
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at lian maattc havii «•( ualinin(l<*lip; dybt Gemyt". Dor f»r inj^on

(Ttrimd I il ;i( tvivlo om, at Mart^'iiHen gengiver Hin ModerH Ind-

tryk rigtigt, og (l<'t skultl«' saavist ikkf^ ligne S, K. at j)rpHse en

n^iarc tVciii med Magi. lian liar da virkelig været dybt rørt,

nu (la Moor \ar liorte. Men lajuge liar dft uieppe beherBket

hans Tanker, og i det lud«* gik lian ikk«; ad de Stier, Hjemmet

viste ham. Naar lian i Sommen^n lH3f) taler om, hvordan han

har været ])aa ., Forlystelsernes hundlosc Ilav" (jvf. S. 110), skal

det næppe presses loi- (h^nne Periodes Vedkommende. Men det

maa dog betyde, at han var begyndt paa det Theater- og Kafé-

liv, som senere skulde tage Overhaand. (Jg netop kort efter

Moderens Død kan vi spore Tanker hos ham, som maatte synes

Faderen yderst farlige.

Fra Efteraaret 34 og Foraaret 35 har vi en Række Notitser

(I A 11—18; Nr. 17 er dog oprindelig ikke skrevet i denne For-

bindelse) om Ideen til en Mestertyv. S. K. har beskæftiget sig

med adskillige danske og udenlandske Kriminalhistorier, og s}^-

nes at have tænkt sig at optage en saadan Skikkelse til litterær

Behandling. Det er ikke en konkret Personlighed, men den typi-

ske Mestertyv, som fængsler ham. Mestertyven maa da have

noget ideelt og romantisk over sig, han er paa sin Vis godmo-

dig og ædelmodig, ejer et satirisk Humor, vil eventuelt „lide

Straffen .... som en Mand, der bliver sig bevidst at have levet

for en Idee; og netop herved anerkender han Realiteten af en

Stat" (I A 12); han selv er nu en Gang paa Kant med det be-

staaende, men vil ikke lokke andre ud i det samme Liv. Han

er da tragisk, misforstaaet, ikke en lystig Fætter som den itali-

enske Røver, men med noget langt dybere, „et vist melankolsk

Træk, en Indesluttethed i sig selv, en mørk Anskuelse af Livs-

forholdene, en indre Utilfredshed" (I A 18).

Det er ejendommeligt, at dette Æmne synes at være det

første, S. K. tænkte at tage op til litterær Behandling. Man

mindes mange senere Udtalelser om, hvordan han selv var den

misforstaaede. Undtagelsen, paa Kant med det bestaaende, som han

dog selv holdt af. Og han har haft Sympathi for sin Mestertyv,

da han S3^slede med ham. Han understreger, at Mestertyven er
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misforstaaet, og herfra skal vi aabeiibart trække eii Linje til

følgende Optegnelse (I A 33)

:

„Det mest Ophøiede-Tragiske ligger uden Tvivl i at være

misforstaaet. Derfor er Christi Levnet den høieste Tragoedie . . .

Derfor er Jobs Liv tragisk" .... [Der nævnes flere Eksemp-

ler fra den nyere Litteratur] .... „Derfra ogsaa det Tragiske

i (len Ilypochondriskes Liv, ogsaa i dens, som en Længsel efter

noget Høiere har grebet og som nu støder paa Folk, som mis-

forstaae ham".

I dette Menneske, som lider under Bekj'mringer, han maa-

ske selv skaber, saavel som i den, der dunkelt stræber opad, er

der noget af en Person, som hedder Søren Aab^^e Kierkegaard,

og som allerede i Febr. SG skulde skrive „Folk forstaae mig saa

lidt, at de ikke engang forstaae mine Klager over, at de ikke for-

staae mig" (I A 123), ligesom han langt senere lejlighedsvis

skulde udbryde : „Hvad jeg er for en hypochonder Underlighed"

(Journal 1849. S. P. V. S. 59).

Vi støder her paa en Side af S. K.s Karakter, som vi før

kun dunkelt har kunnet ane: det Dæmoniske. S. K. brugerikke

saa sjælden dette Udtryk „i reen græsk Forstand" for at betegne

et ideelt Aandsindhold, som ligger ud over det almenmenneske-

lige, og som ikke direkte kan meddeles andre (f. Eks. Sygdom-

men til Døden S. V. XL S. 183, Journal 1850 E. P. VL S. 278),

og i den Betydning tillægger han sig selv det (f. Eks. et Ud-

kast fra 1855 E. P. IL S. 578). Men foreløbig viser det Dæmo-
niske hos ham et andet Ansigt. Hans Indesluttethed, hans Fø-

lelse af at være uensp.rtet i Forhold til de andre, har allerede

før været ledsaget af bitter Spot over Kammeraterne ; nu skyder

det udfordrende hos ham nye Skud; han kan fristes af den

Tanke enlig og misforstaaet at slynge en vild Trods i Ansigtet

paa den dumme Verden; samtidig med at han stirrede ned i

Prædestinationslærens Tragt, drages han af Tanken om at lodde

det Ondes Afgrund.

At vi her ikke læser for meget ud af Teksterne, godtgøres

af en to-tre Aar senere Udtalelse, som aabenbart refererer sig

netop til de Tanker, vi har for os.

I Vinteren 1837 nedskrev S. K. i Journalen et Stykke (II A
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IH; udatorot, mon det forogaacauh* er iVa 1. Febr. 'M) om, livor-

<laii Aimlsrii (»III noget f()r(?Htaaen(le inngstende vel kan virke

afski*:»'kk<'iHl(', incii ()<:;safi fViHtendo, idet man lige.som IViler sig

])raMlestineret til al dru^i's ned <|<'ri. Derfor maa man overfor

r.i>i 11 ikko ytre noget, „hvorved der gives det Ondes Itige Lei-

liglu'd til med sit slangeagtigt bedøvende Øie at bringe dem i

en Sla^s aand(dig Afmagt"^. Og i Marginen tilføjede lian (II A 20):

„Det var et hujst rædsomt Iiidtrvk, det gjorde paa mig, da

jeg forste Gang horte, at der stod i Aiiadsbrevene, at de fyldest-

gjorde for alle Synder: „etiam si matrem virginem violasset'^. —
Jeg erindrer endnu det Indtryk, det gjorde paa mig, da jeg for en

Del Aar siden, i ungdommelig romantisk Begejstring for en

Mestert^^v, kom til at yttre, at det dog blot var en Misbrug af

Ivræfterne, og at et saadant Menneske nok kunde omvende sig,

og Fader saa med megen Alvor sagde: „der gives Forbrydelser,

som man kun kan bekjæmpe under Guds stadige Bistand". Jeg

ilede ned paa mit Værelse og saae mig selv i Speilet (cfr. Fr.

Schlegels samtl. W. 7. B. S. 15 nederst) 0.''

Da hin Tanke om Mestertyven mødtes med Faderens Alvor,

opstod en Følelse, som S. K. maatte indordne mellem de stær-

keste Indtr^^k af det Ondes dæmonisk fristende Magt. I Jour-

nalen 1848 (E. P. IV. S. 1^5) vender han tilbage til denne Scene:

„Det bliver altsammen sandt hvad min Fader sagde mig:

„Der gives Synder, som et Menneske kun ved en overordentlig

guddommelig Bistand kan frelses fra"".

Imidlertid, Forfatter af en psykologisk Kriminalskildring

blev S. K. foreløbig ikke. I en Notits fra Lillejuleaften 34 (I A
42) ser vi ham ogsaa bekæmpe de lokkende Tanker om at være

en Undtagelse: en stor Mand skal holde sig indenfor de mo-

ralske Principper: han skal være Redskab i Guddommens Haand

og ikke indbilde sig selv at være den handlende, der kan lade

Hensigten hellige Midlet.

Men samtidig optraadte han som satirisk Avisskriver. Hans

^) Stedet hos Schlegel handler om en ung Pige, der boer alene sammen
med sin Søster. Djævelen bringer en Kvinde til at friste hende med forføreriske

Ord; da den unge Pige har klædt sig af om Aftenen og betragter sit skønne

Legeme, overgiver hun sig i sit Sind til de fristende Tanker.
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Klassefælle H. P. Holst var allerede ved at faa en vis Position

som Digter. Og i Heibergs ^Kjøbenhavns flyvende Post" (Inter-

imsblad Nr. 33, 4. Dec. 34) stotl nu en af Lind skrevet, med

hans Forbogstaver P. K. mærket Artikel: „Qvindens høiere

Oprindelse forsvaret" (aftrykt K. P. II. S. 8G1 f.). Ikke egentlig

morsomt opstilles den Thesis, at Kvindens Oprindelse ikke er

jordisk, men ætherisk.

S. K. fulgte denne Kammerat i Sporet. I næste Interims-

blad (Nr. 34, 17. Dec.) stod en anonym Artikel af ham^): „Ogsaa

et Forsvar for Qvindens høiere Anlæg'* (S. V. XIII. S. ;')—S.)

Den er morsommere og ret spids (Kvindens Evner soui Taler

bevises udfra Gardinprædikener og Xantippes Eksempel ; i den

franske Revolution repræsenteredes Fornuften af et Fruentimmer;

det er endnu aldrig lykkedes at besejre en Dame i Disput.) Men
noget særligt er den ikke; og uagtet S. K. senere oprigtig af-

skyede Kvindeemancipationen (Journal 1849. E. P. V. S. 257, og

Assessor Wilhelms Ord 8. V. II. S. 279), er hans Satire her

næppe andet end Sport. Faderen gik det vel ikke an at vise

dette Produkt. Skønt han naturligvis ogsaa misbilligede de

nymodens Ideer om Kvinderne, vilde han dog ikke S3^nes om
denne Artikels lette Tone („Eva som Tilhører ved Slangens

philosophiske Forelæsninger*'; Læren om Treenigheden vil falde

Kvinderne vanskelig, .,thi hidindtil have de havt ondt ved at

begribe, at To kunne være enige"). Tilmed kom Artiklen i

Adventstiden, faa Maaneder efter S. K.s Moders Død, og medens

Petrea laa i Barselseng, hvorfra hun ikke mere skulde rejse sig. —
Nu kender vi Student Kierkegaard tilstrækkelig alsidigt til

at kunne gaa til hans fortsatte theologiske Refleksioner, som

indeholder Spirer til Kritik af Orthodoksien og af Rationalismen

samt et fuldstændigt Opgør med Grundtvigianismen.

t) I Journalen 1848 (E. P. IV. S. VV>) skriver S. K. : Jfcad jcrj har

skrevet i Blade. I Flyveposten: En Artikel. Ugcsaa et Forsvar for Qvindernes

Emancipation." I en Note gengiver Gottsched en Meddelelse fra Harfod

(stammende fra V. V. K.?), at den fore^raaendc Artikel ikke er af S. K.. som

liarfod troede, da han optog den i E. P. II. men af Lind. hvilket .S. K. vidste.

— Barfod antager, at ogsaa en Artikel i Flyvepostens Interimsblad Nr. 37, 21.

Febr. 35 ^Eraan('ii)ation fra Pligtens Aag" er af S. K. Den nævnes ikke E. P.

IV. S. 13*2, men kunde jo vjere glemt. Maneren ligner unægtelig S. K. : .1. L.

Heiberg har ikke optaget den i S. V. XIII.
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KniiLhu uf Of (ho<hf/xs/ni ^rilxT ihji-i* t<> l*iiiikt«'r : Krinten-

»Idiuimiis A1)S()1u1|i(mI (iMiiiiidti- Inspirutioiien o^ Hedningernes

FonloininclH«) og FurHoniii^«'n.

AUeHMl*' i (11 tidligere citeret Notits (her S. \)3) havde S. K.

talt oiii. hvordan Kristondonimen i S.'W siuagi'r stærkt af .Jode-

dnin. Nu shitfrr lian (i Foraaret 3:')
I A li"». r.», 50j, at naar

Krist(*nd')niiinn knvU«*!' sin; (il .In(hMlomineii, kan den selv i sit

t'orste Stadium kun \;«'io i<'lati\', |)erfoktibfd, ikko absolut, Naar

Jodedoninien bag efter viste sig at være et Gennemgangs])unkt,

hvem siger da, al det samme ikk«' <'r Tilfaddet med Kristen-

dommen? Og naar man )n<'d Hensyn til Inspirationen taler om
det nære Forhold, hvori A})ostlene stod til Kristus, da erindrer

man ikke, ^al ])aa den anden Side de, der leve efter at Chrsten-

dommen har bestaaet i 1800 Aar have et stort Fortrin da nu

Chrstendommen hai- gjort sig gjeldende i alle Livsforhold, ud-

viklet sig mere."

Med Hensyn til Hedningerne var jo den strengest ortho-

dokse Tanke, at de blev fordømte. Som andre frisindede Theo-

loger forkastede Clausen denne Lære („Dogmatik 33—34" § 64).

S. K. gaar videre (I A 40): denne Forestilling vilde endog ned-

sætte Kristendommen til kun at være en paa Tid og Sted be-

regnet Indretning; thi da kunde den heller ikke skænke mere

end en timelig Salighed. Og han tilføjer (I A 41) den maaske

vidtrækkende Bemærkning, at naar Magnetiserede fortæller om
de afdøde, at alt hos dem drejer sig om Kristus, vilde det være

interessant at anstille tilsvarende Forsøg med en Muhammedaner.

S. K. har her arbejdet dels med Udviklingstanken, dels med

det Begreb af Absoluthed, at det udelukker alt Forhold til

noget relativt. En Parallel til dette sidste har vi i en lidt tid-

ligere Analyse af Inspirationsbegrebet (I A 2G). Hvis Kristi

umiddelbare Disciple ikke uden Inspiration kunde forstaa Kri-

stendommen, kan de følgende Slægter heller ikke undvære In-

spiration. En ulejlbar Pave forslaar end ikke; thi naar han

udtaler Læren, bliver den straks misforstaaet. Det eneste kon-

sekvente vil være at tænke hver enkelt inspireret. Men dels

bliver Kristendommen saa uforenelig med Menneskelivet, thi

ved en Irspiration rykkes man jo netop udenfor det almen-
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menneskelige Standpunkt; dels ophæver Læren sig selv, thi

hvad skal de, der selv er inspirerede, med en inspireret Skrift?

Med Hensyn til Forsoningen docerede Clausen („Dogmatik

33_34" § 50 if) Forkastelse af den „objektive" Forsoning (at

Kristus har omstemt Gud) og holdt paa den „subjektive"

(Mennesket bliver omstemt gennem Kristi Liv og Dod). Lej-

lighedsvis har nu S. K. udtalt samme Syn (I A 21):

„Det forekommer mig, at [man] i Dogmatiken gjorde samme
Opdagelse som i Astronomien Copernicus, da man o])dagede, at

Gud ikke var den, der forandrede sig (Gud kunde hverken blive

mild ell. vred); men at Msk. forandrede sin Stilling til ham".

Vi finder her et overraskende Syn: S. K. som „liberal"

Theolog ^). Men snart viser det sig, at han kun eksperimen-

terende fremsætter disse Tanker; ind imellem falder Udtalelser

om, at Orthodoksien er langt mere bibelsk og konsekvent end den

af Clausen repræsenterede „Rationalisme". Han linder, at me-

dens muhammedansk Dogmatik vilde blive en Udvikling af Mu-

hammeds Lære, saa maa kristelig Dogmatik blive en Udvikling

af Kristi Gernini)] thi „han lærte ikJce, at der var en Forløsning

for Msk., men lian forlede Msk.^ (I A 27). Og hvis Kristi

Sendelse og Død kun skulde være en Deklaration af Guds ufor-

anderlig kærlige Væsen, saa kunde man bringe et skarpt filoso-

fisk Hoved ind paa det kristelige Standpunkt uden at nævne

Kristi Navn, naar han nemlig kunde fastholde Ideen om Guds

Uforanderlighed (I A 29). Vi er „førte tilbage ])aa et aldeles

kantiansk Standpunct; vi bør da forbedre os, fordi vor Fornuft

tilsiger os det, og Gud kommer til at spille en meget under-

ordnet Rolle" (I A 30) 2).

*) I senere Tid arbejdede jo S. K. med sainme Begreb af Absolutbed som

her, meu modsat Resultat, idet han tillige paa det skarpeste bekæmpede Ud-

viklingstankens Anvendelse paa Kristendommen. Kun med Hensyn til Forso-

ningen syntes han at blive staaende ved de her udtalte Tanker (jfr. E. P II.

S. 443 f, hvor Resultatet i Grunden bliver en Uddybelse af den subjektive

Forsoningstanke, smlign. ovenfor S. 92 Anm. 1 om Bønnen).

2) Naar S. K. her tillige siger: .,Ved den Udvikling af Forsoningslæren,

som Clausen fremhæver, forsvinder den Bevæggrund, som Skriften saa meget

fremhæver nemlig Kjærlighed til Gud'', er Tanken dunkel. Meningen er vel:

man mister den Kærlighed, der^opstaar ved at tænke paa Gud ikke som den,

hvis Naade er en Selvfølge, men som den forsonede.
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Siiul«'(i<s lal. I. I l»«'plikenio i hans 'mdv uuisiuttede Dialog.

< >;^ ^niiKli;; k«*«! er haii at" TlH-ologeriio.

„Det iorokoiniiHT niipj, at <l(»n uhyre Masse Fortolkere i det

llclo tapfct nifn; skader end gavner ForHtaaelsen af det Nye
Testamente. Man bliver derfor nodt til ligesom ved et Skue-

spil, h\(U' (»n Mængde af Tilskuere og Jieilecteurer Haa at sige

vil finliiudre os i Nydelsen af det egentlige Skuespil og i det

Sted o])varte os med sniaa Scener, man bliver nodt til om mu-
ligeii at (»versee dem eller see at komme ind ad en Vej Kom
dog endnu ikke er spærret, d. 1. Mai 35". (1 A. r)3).

..Det gaaer ofte med at følge Commentatorernes Vej som
med den Rejsende i London;') Veien fører nok til London; men
naar man vil dcvlion maa man vende sig om" (I A o4).

Men endnu en religiøs Retning stod tilbage: (Jrundtvif/ia-

nismen^ som Peter Christian jo havde sluttet sig til. S. K. har

selvfølgelig lejlighedsvis hørt Grrundtvig (jfr. I C ! med Note),

men overfor de ileste Sider af hans Personlighed og Virke har

han hurtig sagt: Hus forbi. Grundtvigs ofte storladne, under-

tiden platte Poesi, hans profetiske Syn paa Historien, det nor-

diske og det folkelige hos ham, for alt dette havde den gen-

nemreflekterede S. K. sikkert lige saa liden Sans i Ungdommen
som senere. Men Forsøget paa at benytte Troesbekendelsen

som Middel til at bestemme Kristendommens Væsen maatte S. K.

tænke igennem. I en Række spredte Notitser (I A 56—59,

()1— 62) og en lille Afhandling (I A 60) tager han Stilling

dertil-). Han opfatter Grundtvigianismen som en potenseret

^) Jeg iT bleven gjort opmærksom paa, at denne knappe Bemærkning

forklares gennem den fuldstændigere i ..Philos. Smuler" (S. V. IV. S. '2'2\)

Anm.) : .... ,,liiin Vandrer, hvem en Englænder paa hans Spørgsmaal, om
denne Vei førte til London, svarede: jo den gjør .... Englænderen havde

fortiet, at han maatte vende sig om, da han netop var ifærd med at gaae fra

London''.

-) Adskilligt i disse (Optegnelser er kun nedskrevet som Støttepunkter

for S. K.s egen Tankegang og vanskelig forstaaeligt i sin Lakonisme. Her skal

gives enkelte Vink for dem. der vil arbejde med Teksterne selv. — IA iu

indeholder to Tanker, hvoraf den første videre udvikles i I A 58, den anden

i I A 59. — I A GO S. 26: ..Hvorfor rettede Grundtvig ikke sit Angreb . .

. . . . begge Christne" maa udlægges: Hvorfor angreb Grundtvig ikke de For-

andringer, man wkelig havde foretaget ved Nadveren (her er det uklart, hvad

S. K. tænker paa), men de af Clausen (..Cath. og Prot/ S. 833 ff) foreslaaede
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Kettroenlied, men finder den lige uholdbar, hvad enten den

prøves historisk, efter sin indre Logik eller udfra en personlig

Religiøsitets Synspunkt.

Plistorisk ræsonnerer S. K. som følger. Grundtvig har Ret

i at henvise til den eksisterende Kirke med dens Bekendelse.

Men naar der tilføjes, at denne Kirke og Bekendelse er den

apostolske, da kan dette naturligvis kun undersøges ad historisk

Vej. Som man har en Indledningsvidenskab om Skriften, maatte

der udvikle sig en Indledning om Symbolet. Grundtvigianerne

er her ikke konsekvente. Grundtvig udfordrer sine Modstandere

til historisk at bevise, at Troesbekendelsen ikke er den oprinde-

lige, og samtidig vil han afskære hele den historiske Under-

søgelses Vej. Lindberg har (i Den nordiske Kirke-Tidende 1834

Nr. 41)) angrebet den i Alterbogen indførte Form „Jeg troer

paa Gud Fader, Himlens og Jordens almægtige Skaber^, og

ud fra Bøger fra 16. Aarh. paavist, at man da sagde „Gud

Fader, Almægtigste"* o. s. v. Men naar han overhovedet argu-

menterer ud fra det døde Bogstav, kunde man nok kræve, at

han beviste S3^mbolets Oprindelighed. Hvorfor findes nu Sym-

bolet ikke i N. T.V Man svarer: 1) Det var bekendt nok; 2) det

blev holdt hemmeligt. Men begge Dele gælder fuldt saa godt

Nadveren, og den omtales dog udførligt I. Kor. 11. Da nu

Symbolet i 4. Aarh. dukkede op i en kortere Form, hvor kan

da Lindberg efter sin Fremgangsmaade nægte, at denne Form

er den oprindelige?

Æiidriii«;«'!' i Datibsritualet, hvorved Forsap^elsen skulde bortfalde. Foreløbi«:' er

Forsaj^^clsen jo Led af Daabsritualet ; Spørgsniaalet er da kun »»lu Fortolkniii<roM.

idet (irundtvif,^s Modstandere vil ta^ic ..Djævelen" =^ „det Onde". Men hvis

det alene k<ininier an paa Ordlyden, niaa beg'«i:e Parter, som bruf»'er den. re<rnes

for Kristne; oo- hvis man lader Fortolkninj^en af Ordene være det af«rorende.

fojer nujn noget til Troesbekendelsen, livilket netoj) fra grundtvigsk Synspunkt

er kæ'ttersk. — Sætningen T A 6<) S. 27: „1 hvilken Qualit;et gav Apostlene

dette Symbolum — (over- under -Kjætter — harte selv til Kirken)" niaa \ ist-

n«)k f(»rklares: Med hvilken Autoritet gav Apostlene Symbolet y Hvis de følte

sig staaende over det. maatte de jo efter (Grundtvigs Tankegang være Kættere;

stod de umler det. horte de selv til Kirken og kunde ikke give noget for den

konstituerende. S K.s Lo^ik Inber Ini- u<l i Sj)idsfindighe<ler. — Vi noterer,

at Tanken om, at Synd)olet skulde stamme fra Kristus selv i de 4(» l):ige i)aa

denne Tid ingen KoUe spiller, hvis den var frendtommen

14



Kil l'iDVtjlsn ai AiiskiH^lseiis mdro Iju^ik ^iv«jr ikke iHJget

biMlir lu-sultat. ( Jniiult vip; vil Iwive et fuldt sikkert Udtryk

Ini", hxiid Kristtuidoin ci'. Saa iiiaa iiian ui'gen; hver Tøddel;

ellcis iiidlores ip;(Mi inennesk<di/;;e BeHtj'iiiinelHer af, hvad der er

va)s<Mitli<^t o^ nvæsenili^l. Men ln^r linder S. K. da de Hamme

Vansk<di<;lioder sum Inr ved Skriftens Inspiration. Kn Id<- kan

aldrig fnid«' sit adajkvale Udtryk i Ord. Selv om (inddonimen

udtalte den, bliver der cii lill<' Hage ved, naar Mennesket .skal

forst aa den. Uvis Synibcdet var insj)ireret, kunde dette dog

kun oa'lde ilen græske Tekst — og netop den græske Kirke

liar jo for Resten et andet Daabssymbol ! Desuden er Talen

om „det levende OnV' uklar. Der er ingen absolut Forskel

mellem det levende og det skrevne Ord. Mærkeligt nok, at

(Grundtvig ikke liai- protesteret mod, at Præsterne læser Daabs-

formularen op af Alterbogen

!

Til sidst kommer vi til det mest personlige Synspunkt.

Som en Indvending nævner S. K. „den hele udv. Maade hvor-

paa man kommer til Resultat" (I A Hl). Og han har i selve

Troesbekendelsen fundet et Støttepunkt for sin Tankegang.

„Den Subjectivitet, som jeg mener, at det for det første

maa komme til med Hensyn til Kirken, — idet der lader sig

indvende det Samme imod enhver ny Norm, man vil stille over

Kirken, som man rigtigt har indvendt mod Bibelen — er alle-

rede forbilledlig deri, at det mest Objektive: Troesbekendelsen*)

begynder saaledes: Jeg troer" (T A 56).

S. K.'s Kritik er saa f^ddig, at da han i „Efterskriften"

(S. V. VII. S. 23 if., hvortil maa føjes et ikke benyttet Udkast

om „det levende Ord" E. P. II. S. 366 ff.) havde Brug for en Af-

regning med Grundtvigianismen, kunde han blive staaende ved,

hvad han havde tænkt som 22aarig Student, dog med Uddybelse

af det subjektive Sj^ispunkt og med Tilføjelse af en Kritik af

den grundtvigske Daabsopfattelse.

1) Jeg har her indfort en lille Konjektur. Den trykte Tekst har: „det

mest Objective i Troesbekendelsen". Hvis deuue Læseraaade er rigtig, maa
Udtrykket fortolkes paa samme Maade, som efter Konjekturen: det mest Ob-

jektive .): det, der lindes i Troesbekendelsen. Men det er rimeligt at antage

en Fejllæsning. Da S. K."s Manuskrij^t her er tabt, kan xi kmi ved Konjektur

naa bao- ved Barfods Tekst.
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S. K. syntes i Foraaret 1835 at være færdig med de Former

for Kristendom, der frembød sig for ham. Maaske det kunde

betyde, at han var færdig med Kristendommen selv. Men han

havde ikke sat Punktum. Det er aabenbart, at samtidig med

at han er bleven sig sine Tvivl bevidst, er der vokset i iiam en

Forstaaelse af, hvad personlig Religiositet vil sige. I Efteraaret

1834 arbejder han med et intellektualistisk Troesbegreb, og det

er ham som en Overraskelse at opdage: ,,Til Troen hører dog

vel vistnok en Villiesytring" (25. Novbr. 34 I A 3(>). Nytaars-

aften (I A 44) gaar han lidt videre i samme Retning, og nu

er han naaet til at forstaa, at den religiøse Interesse ikke fyl-

destgøres ved blot udvortes Autoritet. Ad denne, den person-

lige Fordybelses Vej, lod der sig dog maaske atter vinde et

Forhold til Kristendommen.

V. Forsøg paa Samling i Sommeren 1835.

I Sommerferien 1835 gjorde S. K. en større UdHugt til

Nordsjælland. Gilleleje var hans Hovedstation, derfra besøgte

han Helenes Kilder i Tisvilde, Gurre, Esrom, Nøddebo, Frede-

riksborg, Kullen. Selvfølgelig var han ogsaa i Søborg; han

roede med den botanisk interesserede Pastor Lyngbye paa Sø-

borg So — der hvor senere Frater taciturnus fandt Palisander-

æsken med „Skyldig-Ikke-Skyldig?" (S. V. VI. S. 177 ff.)

I et Kollegiehefte indførte S. K. en Række Dagbogsop-

tegnelser. Heftet er nu tabt, men Indholdet bevaret E. P. I.

S. 38 ff, derefter aftrykt I A 03-81 (Nr. 7ti-81 er dog senere

Tilføjelser), og Barfods Fortegnelse over S. K.s Manuskripter

gør det muligt at bestemme Stykkernes Rækkefølge i Heftet.

S. K.s Trang til at fæstne Tanker og Indtryk paa Papiret er

saa stor, at vi fra Aaret 1834 til henimod hans Død har faaet

et Materiale til Studium af hans Personlighed, som vistnok er

uden Sidestykke. Paa Forhaand venter vi, at de fyldige 0])-

tegnelser fra dette Gillelejeophold er Tegn paa et rigt Liv i

hans Indre, og Forv^entningen skuffes ikke.
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Mrii iikIcii \i loulyber oh i hans Rt^llekHioner fra deuiie

SoiniinT, \il vi knstr Blikket tilha^« for at faa et Indtryk af

(l<ii im^c Studunl, livis Iii<lrr iiii vc\ ln'^yiidfr at liikk« si^

(>] » I« »r I >s.

I „Syns})U]iktet" (S. V. XIII. S. b^V.)) hedcier det:

^Kn'idigi - dog med on afgjort Sympatluf* og Forkjerlig-

licd jm (let at lide kan jog i en vis Forstand sige gik

jeg ud i Li\('i. uhmI en ua-stcu diuiidristig-stolt Rejsning; jeg

li;ir aldrii;- noget (Jiehlik i nnt Liv vårret forladt af den Tro:

man kan hvad man vil — kun Eet ikke. ellers alt Andet ubetinget,

mon Kot ikko, ikke hæve det Tungsind, i hvis Magt jeg var~.

\ i prøver, om man ])aa denne Tid kan spore baade den

dumdristig-stolte Rejsning og det uhjælpelige Tungsind.

Mikael Nielsen ventede (her S. «)7), at det vilde frigøre

Søren at gaa over fra Skolen til Universitetet. Og han synes

virkelig at have følt sig befriet fra et Tryk. Allerede i det

ydre er iian bleven en anden. Han beskriver sig selv som ,.et

Menneske med moderne Klæder, Briller paa og Cigar i Munden"

(I A (^3. S. 33); „Kordrengen" er sluppen for sin komiske Dragt.

Og der var kommen Udtråde i Ansigtet. V. Birkedal, som blev

Kandidat i April 1834 (Elvins S. 416), spadserede af og til med

ham i sine sidste Studenteraar ; ..hans fine, udtryksfulde Aasyn

og især hans Øjnes Glands lod mig ane, at han gjemte paa

Noget i sin Sjæl af mer end almindelig Art" (Birkedal IT. S. 84).

I sine sidste Studenteraar ser S. K. selv tilbage paa de

første som en lykkeligere Tid, saaledes i sit Petitum ^) og i den

store Selvkarakteristik (II A 803):

Ungdom.
Trygle! — det gjor vi ej I

Ungdom paa Livets Vej

Kraftigt sig Skatten tiltvinger

.

Chr. Winther.

Naar Kierkegaard lader den unge Student Johannes Cli-

macus være sværmerisk forelsket i Tænkningen (IV B 1. S. 104),

^) Her S. 130: Ordene er aabenbart valgte med Omhu: felieiora skal be-

tegne en mere umiddelbar Lykke, beatior er religiøst farvet.
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er det en Refleks af den Nydelse, han selv havde følt ved at

lade Tanken bore og bore i Problemerne. Dog yndede han ikke

helt at give sig hen i Stadierne. Det flagrende i hans Inter-

esser, M. Nielsen havde fundet (her S. 66), passer med vort Ind-

tryk af hans theologiske Studier, og S. K. selv udlægger i en

af Gillelejeoptegnelserne (I A Tf). S. 58) dette Træk saaledes:

[Jeg har| „med dyb Agtelse for dens Betydning sogt at

frede om min Individualitet — dyrket den ubekjendte Guddom,
Med en utidig Ængstelighed har jeg søgt at undgaae at komme
i for nær Berøring med de Phænomener, hvis Tiltrækningskraft

maaske vilde udøve for stor Magt over mig".

Det samme ligger i den Tegning af sit Forfatterideal, S. K.

allerede i Efteraaret 34 gav i følgende Optegnelse (I A 32), der

i Indhold og Form er ægte „Kierkegaardsk"

:

„Forskjellen imellem en Skribent, som o])tager sit Stof alle-

vegne fra men ikke bearbejder det til et orgjinisk Hele, og den

der gjør det, forekommer mig at være den samme som imellem

forloren og virkelig Skildpadde. Den virkelige Skildpaddes Kjød

smager paa nogle Steder som Kalvekjød, paa andre som Ilønse-

kjød, men det hele er gaaet sammen i een Organisme. I den

forlorne Skildpadde kommer man alle disse Arter Kjød, men
det, der forbinder de enkelte Dele, er en Sauce, som dog ofte

er kraftigere end det Pjat, som i mange Skrifter træder istedet

derfor."^

Samme Karaktertræk faar vi fat paa gennem hans Samtidi-

ges Skildring af ham som en spillende livlig og vittig Natur,

der let indlod sig med Mennesker, men let trak sig ud igen.

Den senere Overlærer Ostermann skriver saaledes i Brev til

Barfod (af 2f). April 68; S. K. Pap. 78):

..Allerede som ung kjendtes S. K. af mange. Naar man
mødte ham, var han gjerne i Selskab med En eller Anden; men
de Fleste af disse stod ham vist lige nær og lige fjernt. Vi

mødtes tit i Studenterforeningen, tit paa Conditorier, og ofte

gjorde vi derfra en Tour ud til Søerne. Men da han, uagtet han

arbejdede meget, idelig var paa Gaden eller offentlige Steder,

var den mundtlige Meddelelse saa let og bequem, at Skriveriet

blev ufornødent. Sjelden kom da ogsaa Hjerteanliggender paa

Bane: det kunde være, at han beklagede sine nerveuse Tilstande,
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i'lI«T liaii talt«' nm l'!ii <ll<i' AihNmi, sum liaii liii\«l»' kjjiT i en

\is rH'iindriii;;. 1. l''-\. l>i«M|«T»*ii . .

I sino tidlifj^f* TTnpjilomHaar, i sin Udvikling, drev 8. K. et

vittigt (liah'ktisk Sjtjl m«««! Alt, uden at man nia^rkede, at Andet
<*]i(l Spill«^ selv orr det Aandrige ret interesserede ham. ViHtnok

UiiiKlf lian lifiiiMlrc Mozarts I )()n Juan, tal<* om vor j)roHttiHke Tid,

hver Lidenskaberne vare Stedbørn (see Mottoet i „Enten-Eller"),

men det var dog, som han mere behagede sig selv i en Kombi-
nation af sindrige eller vittige Vendinger, (;nd man fik Indtryk-

ket al" on I\ran(l, hvis Ord udgaae af Hjertets Dyb".

Spørgsmaalet var imidlertid, om denne Personlighed, som

var saa bange for at indlade sig for dybt med noget, i sig selv

gemte et Jndhold, der var nok til at leve paa. Hans theologiske

Kritik syntes at undergrave hans egen Eksistens som Theolog.

Var der noget at sætte i Stedet tor den Tro og det Livsmaal,

som var bleven ham tvivlsomt? Selve hans Nippen saa til det

ene, saa til det andet, uden at han dog selv er fanget deraf,

røber en indre Usikkerhed, en Tomhed, en Smerte, som han

paa den Maade vil dulme. „Jeg har", siger han i en Gilleleje-

optegnelse (I A 75 S. o6), ,,følt den næsten uimodstaaelige Magt,

hvormed den ene Forl^^stelse rækker den anden Haanden . . . .

jeg har ogsaa følt den Kjedsomhed, den Sønderrevethed, der

følger derpaa'*. Skulde det spredende, eller endog det dæmonisk

fristende, faa Magten, eller kunde han finde noget, som evnede

at mestre de farlige Kræfter i ham selv?

Nu i Sommeren 35 søger S. K. at blive sig selv gennem-

sigtig, for at bruge et af hans senere Yndlingsudtryk, og at faa

sin Bane lagt fast. Allerede før Ferien havde han følt Trang

til at udtale sig for en eller anden og dertil valgte han Vilhelm

Lund, fordi han beundrede ham^), vel ogsaa fordi han var saa

godt paa Afstand. 1. Juni skrev han Udkast til et langt Brev

til Lund (I A 72) ; om det kom af Sted ved vi ikke. men i

Gilleleje indførte han sin (ufuldstændige) Kladde i Dagbogsheftet

^) Lanot senere drager S. K. en Parallel mellem Lunds Arl^ejde med at

udgrave antediluvianske Forsteninger og sit eget med at udgi-ave de kristelige

Begreber (Journal 1850. E. P. VI. S. 235 jvfr. 1854 E. P. VIII. S. 826j.
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(Bariod luir K. P. I. 8. 38 rt". fulgt den oprindelige kronologiske

Orden, I A 72 Rækkefølgen i Heftet).

I Foraaret 1835 havde han begyndt at studere de tre Skik-

kelser: Faust, Don Juan, den evige Jøde (f. Eks. I C 49, 50,

54, 65, 6B, som alle er daterede). Først senere vil den fulde

Betydning heraf afslore sig for os. Men i Brevet til Lund (I

A 72. S. 47) røber han, hvorfor han interesserer sig for Faust

:

der er i ham selv noget af Faust, Tvivlens Personfikation, og

denne Ide burde man overhovedet indrømme en Verdensbetyd-

ning. Han selv er i Gæring, drømmer endnu kun om sin Be-

stemmelse. Og nu søger han at gøre op, hvilke Livsmuligheder

der ligger for ham.

S. K., der senere var saa bittert stemt mod Naturviden-

shahen (Journal 184r>. E. P. IL S. 738 fi"., 743; 1853. E. P. VII. S.

287 ff.), droges i sin Ungdom imod den. I tidligere Optegnelser

føler han sig overvældet af Naturen, naar han vil betragte den

æsthetisk (I A 8), men mener ogsaa, at kun faa Videnskaber

skænker Mennesket det rolige og glade Sind som Naturviden-

skaben (I A 31). Nu mindes han med Begejstring Lunds Skil-

dringer fra Brasilien, og han beundrer tre store, harmoniske Re-

præsentanter for Naturforskningen som Ørsted, Schouw og Horne-

mann. Men slaa sig til Ro med den kan han ikke : „Mig har

altid Livet i Kraft af Fornuft og Frihed interesseret meest, at

klare og løse Livets Gaade har bestandig været mit Ønske^ (1

A 72. S. 49).

Til Lund synes han ikke at have villet røbe, hvad han

i Gilleleje betror Papiret (I A 75. S. 54), at han ogsaa havde

tænkt paa to andre Livsstillinger, som dog neppe havde passet

just for ham! Juraen lokkede hans Skarpsindighed: „Her tilbød

sig netop en stor Masse af Enkeltheder, hvori jeg kunde for-

tabe mig; her kunde jeg maaskee fra de givne Facta udconstruere

en Totalitet, en Organisme af Tyve-Liv, forfølge det i hele dets

dunkle Side'^. Her har vi Mestertyvtanken fra den modsatte

Side, Følelsen af at have et medfødt Talent for Intrigue (Jour-

nal 1848. E. P. IV. S. 194), det Polititalent, som S. K. senere

roste sig af at anvende for at udspionere den officielle Kristen-

doms Bedrag. Og Scenen havde lokket ham, „for at jeg ved at
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Hætte iiii^ iiul i «ii AndeiiH Kollo kinul«* faac*, mm at nige, et Sur-

rogat lor mit. eget Liv'^.

< )ni sit eget Studiefag wkriver lian til Lninl :

T licolon^i «'ii. I)(}t, syiK's at, v;er«' <l<*t, jeg njiTnifst liar grebet,

imii ogsaa lier moder store Vanskeliglieder. Jler staaer i ('hristen-

(lonnnen selv saa store Modsætninger, at det i det mindste meget
Ini luiitlrci- det frie Hlik. ( )rtliodoxien er jeg saa at sige voxet

(>j> i, som De imk veed ; men saasnart jeg selv begyndte at tænke,

begyndte efterliaanden den uliyre Coles at vakle. Jeg kalder

(len med FVu\ en nbyre (Jolos, thi den liar virkelig i det Hele
ta^^ct megen (.'()nse(|uents, og de enkelte Dele ere i de mange
liennuidne Aarbiindreder smeltede saa tæt sammen, at det er

vanskeligt at komme den tillivs men Hovedbasis

maatte jeg for en '^l'id lade staa in dubio. T det Øjeblik den
forandredes, antog naturligvis det Hele en ganske anden Skik-

kelse, og saaledes henledes min Opmærksomhed paa et andet

Phænomen : Rationalismen, som i det Hele taget gjor en temme-
lig maadelig Figur. Forsaavidt nemlig Fornuften consequent for-

folger sig selv ^) og — ved at gjøre sig Rede for Forholdet

mellem Gud og Verden — nu igjen kommer til at see Menne-
sket i dets dybeste og inderligste Forhold til Gud og i den Hen-
seende ogsaa fra sit Standpunct af betragter Christendommen
som den, der i saa mange Aarhimdreder har tilfredsstillet Menne-
skets dybeste Trang, forsaavidt er der intet at indvende imod

den, men det bliver da heller ikke Rationalisme, thi Rationalisme

faaer sin egenlige Farve af Christendommen og staaer altsaa

paa et ganske andet Gebet og danner ikke et Sj'stem men en

Noahs Ark (for at benytte et af Prof. Heiberg ved en anden

Leilighed anvendt Udtryk), hvori de rene og urene Dyr ligge

ved Siden af hinanden. Den gjør omtrent samme Indtryk som
vor Borgervæbning i ældre Tid vilde gjøre ved Siden af Pots-

dammer-Garden. Den søger derfor væsentlig at knytte sig til

Christendommen, baserer sine Udviklinger paa Skriften og skikker

en Legion af Skriftsteder forud for hvert enkelt Punct; men
selve Udviklingen er ikke gjennemtrængt deraf. De bære dem
ad som Cambyses, der paa hans Tog mod Ægypten skikkede de

hellige Høns og Katte iforvej en: men de ere derfor ogsaa parate

til ligesom den romerske Consul at kaste de hellige Høns over-

bord, naar de ikke vil æde

1) S. K. at\-iser Clausens Forsog paa at fibrene Aabenbariugstro og hi-

storisk Kritik; en Filosofi, der udfra rent humane Forudsætninger naaede til at

retfærdiggøre Kristendommens, vilde han finde mere Mening i.
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Hvad smaae Ubehageligheder angaaer, vil jeg kun bemærke,

at jeg er ifærd med at læse til theologisk Attestats, en Be-

skjæftigelse, som slet ikke interesserer og som derfor heller ikke

gaaer synderlig rask fra Haanden. Jeg har altid holdt mere af

det frie, maaskee derfor lidt ubestemte Studium end af den Be-

værtning ved sluttet Bord, hvor man veed forud, hvilke Gjæster

man træffer, og hvilke Retter Mad man faaer hver Dag i Ugen.

Da det imidlertid engang er en Nødvendighed, og man knap

faaer Lov at komme ind paa de videnskabelige Fælleder uden

at være indbrændt, og jeg saavel anseer det med Hensyn til min
nærværende Sindstilstand for noget Gavnligt for mig, som ogsaa

veed, at jeg dermed kan gjøre Fader en stor Glæde (han mener
nemlig, at det egentlige Canaan ligger paa den anden Side af

theologisk Attestats, men bestiger derhos ligesom Moses fordum

Thabor og beretter, at jeg aldrig kommer derind — dog vil jeg

haabe at det ikke ogsaa denne Gang gaaer i Opfyldelse), saa

faaer jeg vel at gribe mig an. Hvor lykkelig er ikke De, som
i Brasilien har fundet en uhyre Mark for Deres Iagttagelser,

hvor der ved hvert Skridt frembyder sig nye Mærkeligheder,

hvor den øvrige lærde Republiques Skrig ikke forstyrrer Deres

Ro. Thi mig forekommer den lærde theologiske Verden som
Strandvejen en Søndag Eftermiddag i Dyrehaugstiden — de

storme hverandre forbi, huje og skrige, lee og gjøre Nar af

hverandre, kjøre Hestene ihjel, vælte og blive overkjorte, og

naar de saa endelig komme overstøvede og forpustede til Bakken
— ja saa see de paa hverandre — og vende hjem".

Vi mærker en begyndende SjDænding mellem S. K. og

Faderen. Men Søren ønsker at overvinde den; han maa have

skrevet hjem om sin Bekymring for at Faderen skulde være

forstemt, og fik da følgende Svar (S. K Pap. 40 D HI), det

eneste Brev fra den Gamle til Søren, der er os bevaret:

„Min kiære Søn.

For at berolige Dig ihenseende til Din Bekymring over,

at jeg lader Peter svare paa Dine Breve og ikke selv skriver,

sender jeg Dig hermed disse par Linier fra min egen Haand.

Der er. Gud ske Lov, ingen anden Aarsag. hværken indvendig

eller udvendig, end den Du ved, og formoder, nemlig den stedse

mere tiltagende Besværlighed ved at skrive, der er Dig noksom
bekiendt. I de sidste Dage er jeg desuden meer end sædvanlig

plaget af min Kolik.

Da Dit Brev intet melder om Dit Befindende, saa slutter

15



jo^ (l(*ral', at I hi er vel, som or nii^ iinl«Tlig kiært. Din

Jirodcr er u^ vrd siLMlvanli^ II»*lljr(Ml, HuavclBoni l)iii Svoger og

.)('<4 heder lucget kiuTli^ ug v<.'iiskiib<dig at liilse Ur, Meiitz

og liHiiH Kone fra os og isjiM* Ira inig

I)in I)ig lijertflig flnkend«* du trandsk«*

lieiigivn« Fa<l<*r

M. I*. K i
•'! k Elgaard.

K'i«)lM'iilia\ii den -1. Jiilii ls"{.'».

IlMskriftl:

Til Stud. T\uhA. s. A. Kierkegaard

i

Gilleleje Kro".

Denne 'J^id liar været frugtbar ior Søren. Vi kan næsten

hore Græsset gro i hans Indre. 29. Juli staar han paa Gil bjerget

(I A 68. S. 41 f.). Det er ham, som var „de faa kjære Afdøde'^

hos ham, og han gennemstrømmes i den storslaaede Natur af en

Følelse af egen Højhed og Ringhed paa en Gang ; vistnok uden

at have tænkt paa dette Bibelsted gennemlever han Stem-

ningerne i Ps. 8.

Han søger et arkimedisk Punkt og foler, at der peges indad.

Da han i Gilleleje har afskrevet Brevet til Lund, maa han føje

til, at han allerede nu (1. Aug. ; I A 75. S. 53 ft.) ser anderledes

paa Sagen. Alle Tanker om ydre Forandringer, at skifte Stu-

dium eller lign., maa han slaa af Hr)vedet; thi de træffer ikke

det afgørende.

„Det, der egenlig mangler mig, er at komme paa det Rene
med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om, hvad jeg

skal erkende .... Det kommer an paa at forstaae min Bestem-

melse, at see, hvad Guddommen egenlig 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 var det, der manglede mig, at føre et fuld-

kommen menneskeligt Liv og ikke blot et Erkjendelsens.

saa jeg derved kommer til at basere mine Tanke-Udvikliuger

paa — ja paa Noget, man kalder Objectivt, — Noget., som
dog i ethvert Tilfælde ikke er mit eget, men paa Noget,

som hænger sammen med min Existens's d3'beste Rod, ^)

hvorigjennem jeg saa at sige er indvoxet i det Guddom-

^) Jvfi". I A 77: „den egenlige Philosopb er i liojest« Grad siibobjectiv'*.
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melige, hænger fast dermed, om saa hele Verden styrter sam-

men. See det er det, jeg mangler, og derhen stræber
jeg ... . Det var altsaa det første, der skulde aigjøres, det

var liiin Søgen og Finden af Himmeriges Rige.*^

Disse Toner kender vi. Dette er Søren Kierkegaards Røst.

Og han samler sin Beslutning i de Ord

:

„Saa være da Loddet kastet — jeg gaaer over Rubicon".

Men S. K. gik ikke over Rubicon. Han tøvede i Vade-

stedet, og Strømmen tog ham.

VI. Udgliden — Fald — Gennembrud.

Efteraar 1835 Sommer 1838.

En af de sidste Bemærkninger blandt Optegnelser fra

Sommeren 35 (I A 81) advarer mod at haste frem, en følgende

(I A 84) mod at bruge S^'vmilestøvler, og D. Okt. skriver S. K.

:

(I A 89):

„Det gaaer med Christendommen ell. med det at blive Christ.

som med enhver Radical-Cour. man udsætter den saa længe som
muligt.''

Her er indtraadt en Standsning. Og paa den følger straks

Forargelsen. Medens S. K.'s tidligere Indvendinger mest har

rettet sig mod den ene eller den anden Opfattelse af Kristen-

dommen, sigter de nu paa denne selv i hastigt tiltagende

Tempo.

17. Okt. (I A 94) skriver han: „Philosophie og C bri-

sten dom lade sig dog aldrig forene". Filosofien maa

nemlig betragte den rent menneskelige Erkendelse som det

højeste, man kan naa: Kristendommen derimod maa holde paa,

at ogsaa Erkendelsen trænger til Forløsning, og den ene Part

kan ikke uden at ophæve sig selv gaa ind paa den andens

Standpunkt.

Denne Udtalelse lægger endnu Filosofien (som Udtrvk for

det rent humane) og Kristendommen overfor hinanden ])aa Vægt-
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skaalcii, ii(l«ii ;i( (loniio synkftr til nofjeii af Siderne. Det er

ointrrnt som v«m1 dcn Anvrmli-lse, S. K. senere (II A 2.'i*.» fra

1. Anp;. 38 o^ II A IM) gor af et jydHk Oninpro^^:

..< hil b'orli I) 1 d <t iiir 1 1 <• m (Mirst dom opj Phil o Koph le.

Mt)ll(): \;iar )«'ji ^land niodcr j«*n Mand ])ua j^^n Vej, op; jen

Mand liar en Riv og jen Mand har en Spad<*, kan jen Mand
gjore jen Mand nogen Skade?" — ^)

Men allerode en Udtalelse fra 1!». Okf. 3') (T A 95) er langt

spidsere, og dette fortsættes i nogle folgende (1 A 1>6—99),

Som S. K. i IJogmatiken havde fnndet Orthodoksien mest

konsekvent, saaledes er allerede nu i hans Øjne den asketiske,

klosteragtige Kiistendom den mest gennemførte. Og da S3'nes

Kristendommen ham niermest en krampagtig fastholdt fiks Ide.

Man puffer sine Tvivl til Side; naar de rejser sig igen, skal det

være Anfægtelser fra Djævelen, meu hele Talen om Djævelen

er dog kun en Udflugt, Vilde man henvise til de mange skar})-

sindige Mænd, som har været Kristne, da havde de ofte et

eller andet Kætteri, og desuden, var ikke Don Quixote skarp-

sindig ?

Mange Kristne synes gennem deres Religion at være be-

røvede deres Manddom og nu at forholde sig som Hesten til Hing-

sten. Kristendommen var i Begyndelsen en imposant Figur;

men efter at man har faaet en Pave eller kaster Folk Bibel

eller Troesbekendelse i Hovedet, ligner den en Olding. Saaledes

er det med de orthodokse, og Rationalisterne er Kristendom-

mens uægte Børn ; de gor den og hele Kristi Fremtræden til —
en Akkommodation!

Saaledes tager Kristendommen sig ud fra et humant Syns-

punkt, omvendt fordommer Kristendommen alt humant. „Hed-

ningernes Dyder er glimrende Laster'^ ; Evangeliet er Hednin-

gerne en Daarskab og Jøderne en Forargelse. De Kristne lever

1) I iniu Bani(l(»m liorte jog Onlet i en mere rhytmisk Form
Nær jeu kommer te jen o* en Gaa'd'

Jen mæ en Skow'l aa jeu mæ en Spaa'd'.

Mon saa jen ka gjør' jen nouen Skaa'd" '
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i underlig kvalm Luft; de erklærer alt for syndigt: deres femte

Akt kommer først i den anden Verden.

Den Kristne nægter den fordømte enhver Lindring, endog

en Draabe Vand,

„og ligesaa yppig og udsvævende hans Phantasie er i saa Hen-

seende, lige saa mager er den, naar Talen er om de Troendes

og Udvalgtes Salighed, der skildres som en rolig Henstirren

med et af disse matte, henstirrende Øine, med en stor og fixeret

Pupil, eller med i Fugtighed svømmende Blik, der forhindrer

al klar Seen. Der er ikke Tale om noget aandelig kraftigt Liv.

Mig har altid den Forestilling forekommet langt mere

velgjørende: at see hele Verdens store, udmærket begavede

Mænd, som have grebet ind i Menneskenes Udviklings Hjul,

samlede ; for mig har Tanken været begeistrende om en saadan

i dj^beste Forstand Menneskeslægtens Høiskole, om en saadan

videnskabelig Republique, hvor vi — under evig Kamp mellem
Modsætningerne — i ethvert Øieblik voxede i Kundskab
Imidlertid have de Christne været bange for at tilstede hine

store Mænd Adgang til deres Selskab".

S. K. har her staaet lige foran et definitivt Brud med Kri-

stendommen. Dog siger han i ..Synspunktet" (S. V. XIII. S.

564): „brudt med Christendommen eller opgivet den, har jeg

aldrig". Og selv paa denne Tid kan vi, omend svagt, paavise

Strømninger i modsat Retning. I A 1>4 S. 66 hedder det:

„Philosophien maa enten antage Optimismen eller — fortvivle",

aabenbart i S. K.s Mund en Falliterklæring for den. Og lige

før Ordene om den kvalme Luft i Kristendommen forklares det

Faktum, at mange med kristelige Impulser dog ikke bliver

Kristne, derved at Kristendommen er en Radikalkur, og ^de

mangle Styrke til at gjøre det fortvivlende Spring" — en |)er-

sonlig Tilstaaelse fra den Kierkegaard, der n^^s havde vidst sig

staaende ved Rubicon.

Han har ogsaa en Gang endnu eksperimenteret med en

,,liberal" Kristendom, der ikke betragter Bibelen som den in-

spirerede, uopnaaelige Norm ; som vil studere Planten ikke i

Knoppen, men i Blomsten, og som antager Udvikling og Perfektibi-

litet indenfor Kristendommen i den Tro, at den nok kan taale

lidt frisk Luft og ikke behøver at afspærres med en kinesisk
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Mm-. Mrd (Irinir ( fjiiiym-hr (I A lOS, \\, Nov. 35) foiHiinder

IJdidU'lsrrur om r> ht/insr Æmncr for (tir) ri luflrt Aar.

I \ iiitoren Hf)— 3H Hynes S. K. endnu at have Imrt ekHege-

liske Forelæsninger (S. H\)). Maaske det var ved (Jlausens Hkril't-

lige ()\ riser HH'd ji'ldic St ii<l«'n?nde i dette SemeHter, at S. K.

en (Jan^j, \akn' L^rofessorenH Fortørnelse ved i Stedet for at

besvare Opgaven at paavise at der ingen M^Miing var i den

(Hroclincr S. .'Ml I".).

Nii sfdHilscdf S. Kinh'f/aards f/tPohf/isJif' Studin' i Foraart^i -'JO.

\i'\ kundo han (Midnu købe en og anden theologisk Bog Chans

Hegning Ira Reit/el loi- IS.'ii') tindes i S. I\. Pap. *)! b), men han

betragtede det selv bagefter som en Afljrvdelse, hvorved han

overgav Eksamensstudierne til Forglemmelse (Petitum her S. 130).

Da S. K. rar ved at foravf/ps paa Kristendommpn, /oravf/edps

han ofiiiaa i)aa Faderen. Han havde næret en grænseløs Beundring

for ham, selv naar han opponerede mod ham. Nu var Faderen

misfornøjet med, at han ikke gjorde sig færdig, medens Peter

Christian havde taget sin Eksamen paa 3^/^ Aar. Og Søren saa en

Revne i Faderens tilsyneladende saa sluttede Personlighed ; inderst

inde anede han Pletter og Urenhed. Det gjorde bitterlig ondt, og

det stødte fra. Hvad var da Kristendommen værd, naar end

ikke Faderen var renere og lykkeligere?

Flere Gange har S. K. litterært udtrykt sine Stemninger

overfor Faderen. Først ved den moderne, reflekterede Antigone

i „Enten—Eller'- (S. Y. I. S. 130 ff.); han omgikkes med Pla-

nen om en Novelle : „den gaadefulde Familie" (ovenfor S. 42).

og til en Uddybelse af Antigones Problem fremstillede Da\åd

og Salomos Skikkelser sig for ham (Journal 1843 I\' A 114i.

I ..Stadierne" faarvi dels Udførelsen heraf, Salomos Drøm (til 5.

Marts), dels Perianderhistorien (til 5. Maj). Naturligvis gengiver

ingen af disse S. K.s Følelser paa et bestemt Tidspunkt, men

dog er det næppe tilfældigt, at Salomos Drøm (S. V. VI.

S. 236 ff.) er sat først, og derfor inddrager vi den her.

„Er der nogen S3^mpatliiens Qval, da er det at maatte skamme
sig yed sin Fader, ved Den, man elsker høiest og skj'lder mest,

at maatte nærme sig ham baglænds, med bortvendt Ansigt, for
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ikke at se hans SkjændseP' ^) [Salomo har følgende

Oplevelse]. „I Natten vaagner han ved at høre Bevægelse, hvor

Faderen sov. Rædsel griber ham, han frygter, det er en Nid-

ding, der vil myrde David. Han lister sig na^rmere — han ser

David i Hjertets Sønderknuselse, han hører Fortvivlelsens Skrig

fra den Angrendes Sjæl. Almægtig søger han atter sit Leje

lion drømmer, at David er en Ugudelig, forkastet af

Gud saa stod Salomo op fra Lejet Han anede,

at den Helliges Fortrolighed med Gud, den Renes Oprigtighed

for Herren ikke var Forklaringen, men at lønlig Skyld var den

Hemmelighed, der forklarede Alt. Og Salomo blev viis, men
han blev ikke Helt; og han blev Tænker, men han blev ikke

en Beder"

Nej, Salomo blev ikke en Beder. S. K. flygtede bort — fra

Faderen, Kristendommen, Theologien og fra sig selv, som han

havde forstaaet sig i hine Gillelejedage — ind dels i æsthetisk-

filosofiske Studier, hvortil vi senere skal vende tilbage, dels i

journalistisk Fægtekunst, dels i Forlystelsernes Hvirvel.

28. Nov. 1835 oplæste S. K. i Studenterforeningen et Fore-

drag „Vor Journal-Litteratur" (I B 1— 2), rettet mod et Forsvar

for den liberale Presse, som stud. philol. Ostermann 14 Dage

før havde holdt. Den politiske Konservatisme, den Afsky for

„Ballotationen" og den Fjernhed fra folkelig-nationale Bevægel-

ser, vi senere træfier hos S. K., karakteriserede ham allerede den

Gang; paa dette Punkt gik hans vaagne Kritik og hans Sky for

at blive en af Massen godt sammen med Hjemmets Grundpræg.

I den følgende Vinter traadte S. K. frem for en større

Offentlighed som Polemiker ved en Fejde mod „Kjøbenhavns-

posten", „Fædrelandet" og Orla Lehmann (Artiklerne i S. V.

Xin S. 1) ti'.; de vigtigste Modindlæg i Bladartt. S. 184 ti'.). S.K.

optraadte som Forsvarer for de gode gamle Dage, Frederik VFs

første Aar, den ])olitiske Loyalitets og den æsthetiske Littera-

turs Guldalder. Og han viste et afgjort Talent for litterær Fleuret-

fægtning, blev komplimenteret af Heiberg (E. P. I S. 101 ) og

Poul Møller (I B 7).

S. K. folte sig i denne Strid næppe dybt forpligtet overfor

^) Altsaa som Noahs Sonner. da deres Fader havde hlottet sijf.
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en n\ »Thovisniii;;. lian .skuldr vjim'^o, nu-n liuu vandt med L<'ihed

Lanrl)!«'!-. o^ d««! vai- ikl<f gannki^ Hiuidt. Netop nu indtræder en

FornedrelfleHperiode.

'rinMitict diinnede fur S. K'. en I^o fra de æstliotiwke Studier

I il Korlystelserne, og det Hotte I^iv td^ ham mere og mere.

. . . „'Jeg som tr(jede, at lieh; mit Jjiv anvendt i (?uds

Tjeneste vel na^ppe vilde være nok til at afsone mit Ungdoms-
livs Udskeielser". (II A 520, 2H. .Juli 1^S39).

„Jeg omtumledes i Livet, forsøgt i saare meget og næsten

i det mest Forskjellige, desto værre ogsaa i Vildfarelser, ak og

ogsaa ad Fortabelsens Vej" („Synspunktet" S. W'III. S. 567).

Udtalelser i denne Retning har man i Almindelighed ment

ikke at maatte tyde for bogstaveligt. Men det nu fremlagte

Materiale viser, hvor alvorligt det har staaet til. Under Kafé-

livet begyndte han at drikke (se f. Ex. I A 179). Nu syntes

Tungsindet ham til Tider saa haabløst, at han fristedes af det

lille Knald, som kunde gøre det hele forbi — stadig mens han

udadtil var det vittige Hoved. Det bedste Indblik i Tilstanden

faar vi ved Uddrag af en Række Notitser fra April 1836.

,,Da jeg mærker, at mit Hoved begynder at gjore sig ud

til Beens. — Digteren maae nemlig have, hvad Nordboen ventede

i Gimle, et Sviin, som han altid kan skjære af og som altid paa

ny voxer ud igjen. Skyder sig en Kugle for Panden, snip snap

Snude saa er Historien ude, og tip tap Tønde nu kan en Anden
begynde'- (I A 156 og Suppl. til Bd. I.).

„Een, der gik og tænkte paa et Selvmord, i det Samme
faldt en Sten ned og slog ham ihjel og han endte med de Ord:

Gud være lovet" (I A 158).

..Jeg kommer nu fra et Selskab, hvor jeg var Sjælen; Vittig-

heder strømmede ud fra min Mund, alle loe, beundrede mig —
men jeg gik, ja den Tankestreg bør være ligesaa lang som Jord-

banens Radier

— hen og

vilde skyde mig selv" (I A 161).

..Hvorvidt er det sandt, at jeg ikke maa lee af mine egne

Vittigheder?" (I A 163).

..Vittighedens Allestedsnærværelse. April 1836~ (I A 164).

. . . . Derefter (I A 165 og 166) to Notitser om Samtaler med
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det forulykkede Geni Juristen Jørgen Jørgensen, og hvad denne

siger, naar han er fuld. Den sidste Samtale, der nævnes, var

18. April.

I et i disse Dage udkommet Skrift (Kn Episode i S. K.'s

Ungdomsliv. 1912), som Forfatteren velvilligt har tilladt mig at

benytte i Manuskript, har P. A. Heiberg paavist et endnu dybere

Fald i Maj 1836. Det af Heiberg samlede Materiale behøver

ikke atter her at fremlægges ; kun i de allerstørste Træk skal

hans Bevisførelse gengives med et Par Tilføjelser.

Heiberg gaar ud fra det Faktum, at der fra lidt ind i Maj

til ind i Juni 183() er et Hul i S. K.'s Optegnelser, som er ene-

staaende og kræver en Forklaring. Denne ligger i, at S. K. da

var i en Soldeperiode, som endte med et Fald. IV A 107 siger

K., at en Grund til at br^^de med Regine var den, at han hverken

kunde ægte hende uden at gøre hende Regnskab („det vilde jeg

ikke, saa blev hun min Medhustru"), eller var i Stand til at

indvie hende i Faderens og sit eget Tungsind og sine Ud-

skejelser. Og da S. K. i Fyrrerne tænkte paa at blive Præst,

stillede der sig en Brøde hindrende i Vejen, som han kunde

frygte at blive angrebet for (E. P. III. S. 7 f.; II. S. 168, 161),

334—35 ^)). Vor Tanke ledes herved i en bestemt Retning, og

den stanser ved Bogholderens Historie i „Stadierne^ (til 5. April;

S. V. VI. S. 259 ft".). Bogholderen, der en Nat i lystigt Selskab

er bleven lokket ind i et Bordel, og som Dagen efter end ikke

selv ved, hvad der foregik, men som lider under Tabet af sin

Renhed og under den Mulighed, at han kunde have sat et Barn

i Verden, er en Forklædning for S. K. selv.

Selve det Faktum, Heiberg har søgt at bevise, anser jeg

1) Allerede i ilet ovennævnte Sted IV A 107 er der sat en noje Forbindelse

mellem Faderens Synd og S. K.'s egen : „det var dog Angst, der hragte mig

til at fare vild, og hvor skulde jeg søge Tilflugt, da jeg vidste ell. ahnede, at

(len eneste 3Iand, jeg havde beundret for sin Styrke og Kraft, vaklede". Samme
Forbindelse ligger i Stedet E. P. II. S. 334—35, XB. naar det læses i Originalen,

thi her er det netop, Barfod udelod Stykket om Faderens Forbandelse (jvfr. S. 4).

Men hermed er ikke givet, at S. K. har vidst fuld Besked om Faderen, da han

selv faldt. Ja i det af IV A 107 eiterede Stykke ligger egentlig det modsatte«:

thi Ordene „ell ahnede'* er aabenbart indfojede som en Korrektur: Nej, jeg kan

jo dog ikke sige, at jeg den Gang vidste Besked.

16
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r«»i siKknt ' ). (.iiitnd f(iisk«'lli^n KombinatioiMT i liaiiH Udvikling

kiiii Vinre tvivlsoinnn'. I );itcrii)prpii til Maj \s'M\ <t ikko Haa Hikker,

iiicii t\i)^ Haiidsyiili^, lor<li d«-!!«' l'iiiiUt er d.-i laveste i Mol^e-

lialf'ii i S. K'.'s Liv.

I del Iiidhi'^, S. i\ . I Megyndelsen af Maj havde projekteret

snm SliiJiiin^ paa AvislVjdeii (I 15 «'». S. IHl ), lud lian Mod-

standcnH' i Kor synge Verset fra Faust:

Uns ist gaiiz kanibalisch wohl

Als wie IVinnuindert SiUien.

Netoj) ini l'aldt han selv bogstavelig ned i Pølen. Men at

hlive (ler var ikke noget for ham, der endog i meget ringe Grad

\ ai- en sanselig Natur-). Fra Juni gaar det atter opad.

Rigtignok l)lev han ved at føre samme flotte Liv og op-

elskede i disse Aar en Molok, som han langt ned i Tiden mente

at maatte ofre til fur at vedligeholde sin Produktionsevne. (Jm

Ødselheden endog er taget til i Efteraaret 36 og 37, ved vi ikke,

men nu har vi Midler til at konstatere den økonomiske Misere'),

som ogsaa førte til en Konflikt med Faderen.

1) At S. K. S. V. VI. S 400. 417 specielt betc«rner Bogliolderei.s Historie

som et Eksperiment, er lio^e det modsatte af et Bevis for, at der ikke ligger

noget virkeligt bag; S. 415 betegnes jo hele det psykologiske Eksperiment som

en Narrestreg, mens vi af de i „Forlovelsen'' aftrykte Aktstykker vod, hvor

megen Historie der er deri.

2) Emil Ijoesen udtalte til Cai'l Koeli. livad denne velvilligt har meddelt

mig, at Søren var det reneste Menneske, han havde kendt. Sjælden har en

Forelskelse været saa helt aandelig bestemt som S. K.'s. Ogsaa naar han skal

tegne en Forforer, bliver det ..egentlig Skyggen af en Forforer, fantastisk som

en Skygge, blodlos som en Skygge" (Brandes S. 154). Levin fortæller (aftrykt

P. A. Heiberg S 05 f.): „i Gilleleje, hvor han kaldtes den gale Student,

havde han forvirret og forsknekkct Piger ved den Maade, hvorpaa han havde

set paa dem, naar de vare komne ind paa hans Værelse : Lysten brændte i hans

Sjirl, omend hans Legeme var roligt". Herpaa kan man ikke regne videre. Le-

vin har vel næppe Historien fra de Gilleleje Piger, men derimod fra S. K., og

hvem ser ikke Blinket i Øjet, hvormed denne har fortalt det? Passus'en om
Lysten der bnendte i ham, er naturligvis Levins egen Kommentar. — Paa en

Behandling af S. K."s Ord om Misforholdet mellem Sjæl og Legeme hos ham.

om at han manglede Dyrebestemmelsen, om Pælen i Kedet o. s. v. kan jeg her

ikke gaa ind. Der er saa mange Nuancer i disse Udtryk, at de vilde kræve en

særlig Undersøgelse.

3) Fra Sommeren 36 har S. K. noteret op : ,,Min Situation, da jeg laante

Penge af [cand theoL] Rask og [D. G.] Monrad kom (I A 188)". 29. Okt. 36 udstedte

han Gældsbevis til Sager (S. 58.) for 60 Ebd.. som han skal betale 4. Nov. 22. Nov.

meddeler Sager, at han er villig til at vente til 4. Dec. 22, Nov. tilskriver
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Nu trak det sammen til en Katastrofe: S. K. flyttede

hjemmefra. I en Regnskabsbog (S. K. Pap. 05), Faderen brugte

for hans Konto, finder vi

:

Da jeg til forestå aende 1ste September 1837 udflytter af

min Faders Huus og ophorer at være Deeltager i hans Hushold-

ning, har han lovet mig indtil videre 500 li aarlig til min
Subsistents

;
paa denne Regning har jeg i Dag den 28. Aug. 37

bekommet .... 20 li

S. Kierkegaard.

Faderen holdt lidt igen med at betale disse lovede Penge,

men paa anden Maade maatte han punge ud. Søren skaffede

sig vel en Indtægt ved at undervise i Borgerdydsskolen, men

det forslog lidet. Regnskabsbogen opviser en hel Del ekstra

Tilskud fra Efteraaret 37, saaledes 12. Okt. „til en Conditor-

Regning 235 li", 17. Okt. 44 li til Mdm. Frey for Tobak, 1. Nov.

„til en Gjælds Afbetaling til Hr. Sager 70 li", 14. Nov. 280 li

til Skrædder Kiinitzer, 7. Dec. 350 li til Reitzel i), 27. Dec. 31 li

til Boghandler Salomon.

Studenterforeningens Seniorat Hr. Kjerkegaard, at lian vil hlive adgangsidrniciit.

hvis ban ikke botaler det resterende Kontingent. Til Nytaar 37 komnicr de

egentligt' Regninger: bl. a. en fra Skrædder Kiinitzer paa 212 Tibd. 1 Mk. 8 Sk :

en fra Madam Freys To])aksbaiid('l (8. K. bar i Alniindeligbed faaet 4 Cigarer

om Dagen, ogsaa i Sonmierferien viser ban sig ikke at bave været længere

Tid borte), en fra Reitzel paa 267 Rbd. 4 Mk, bvoraf .50 Rl)d var Laan.

Knn en Del af Regningerne blev l)etalte (S. K. Pap. 01 b.).

1) 7. Dec. fik S. K. desuden 50 l± „til at betale en (ijjeld til Student

Agerskov, som jeg bar laaiit af liaiii uden Bevis og derfor ogsaa betaler uden

Quittering". Faderen bar aabenbart ellers forlangt Kvittering fra vedkommende.

Det maa være til Agerskov, at folgende Brev, som Kgl. Bibi. k<»bte i Nov 1009

(Nyere Breve D), er rettet:

d. 7 Dec. 37

„Kjære I

Hermed sender Dem engang (tandem aliijuand«)) de Penge, De engang

(olim fordum), og bvorfor jeg lierved takker Dem ret meget og, idet jeg tillige

beder Dem undskylde at det bar varet saa længe, bvilket jeg er vis j)aa De

gjer; tbi Deres Delieatesse som Creditor kunde næsten friste Folk til at vedblive

at være Debitor. For denne sidste takker jeg Dem derfor Særdeleshed.

Deres

S. Kierkegaard.

P. S. Giv mit Bud paa en Stump Papir eu ell. anden Hieroglyi»b til-

bage som Tegn paa, at De bar modtaget dette Jeg kommer snart personligt

for at besøge Dem; men jeg ønskede ikke at aflægge Visiter i Forretnings-Trav".
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Til H«';4;yii(lriKeii al AareL .'{H lik S. K. KiialedeH I2»i2 itbil.,

ug HJvrivri- i Kr^^nskabnbogeii

:

,,( >g saal<Ml«'s liai* iiiiii Kad«'!' lijiiljx't inig iid jif (]<mi l''«)r-

lejC^rnluMl, hvorfor jeg lj»*vi(liHM' li;iiii min '^I'ak.

(I. 11. Jaij. 1«38.

S. A. Kierkegaard."

1)(M- havde nok fundet en Forsoning Sted, hvortil Peter

C.'hristian havde Vreret medvirkende. i'Vidnesbyrd herom af

Loviii (trykt P. A. Jleiberg S. 128) og af Peter Christians Søn

Poul K. til Schwanenfliigel (d. P. Mynster II S. 15%
Men ind i det flotte Liv, S. K. vedblev at føre, skyder sig

on storre Alvor. Det er højst ejendommeligt, naar vi fra de

S. 120 aftrykte Optegnelser fra April 3() over Hullet i Maj naaer

til Udtalelserne fra Juni: lier kommer igen religiøse Spørgsmaal

i'rem : de dukker oj) for ham ])aa Kaféen (saaledes I A 1 72 om

Kristus som Midieren, dateret: „d. 12. Juni 1836 (Josty)".) S. K.

optager tillige sine æsthetiske Studier, og nu kan vi faa fat paa

deres Bet^^dning i hans religiøse Udvikling. '

)

Naar S. K. i sit Petitum siger, at han for fulde Sejl gik

over til at studere den Filosofi, som da begyndte at blive bekendt

her, venter vi at træffe ham fordj'bet i Hegel til op over Ørerne.

Men dette slaar ikke til. Han har et almindeligt Kendskab til

de større filosofiske Systemer, men næppe Førstehaandsstudium

af andre Filosoffer end Fichte og dernæst en Række anden

Rangs spekulative Theister. Og naar han i et Udkast til en

Historiens Filosofi (I C 126) faar ud, at Livet har -4 Stadier,

mens Systemet kun har 3, saa er en saadan Inkongruens mellem

Tænken og Væren Hegelsk set et grumt Kætteri. Som baade

Boghandlerregning og Optegnelser viser, er hans Hovedstudium

æsthetisk, men under et filosofisk Synspunkt.

Som paavist af Heiberg og Kuhr (I Fortale S. XV f.) havde

S. K. tænkt sig at give en Karakteristik af Middelalderen gennem

de tre Ide-Repræsentationer: Faust, Don Juan og den evige Jøde.

^) Denue Afiiandliiig- kan (jvfr. den i rndertitleu liggende Begrænsning)

kun tangere den filosofisk -æsthetiske Side. Her or meget at undersøge. Nogle

gode Synspunkter lios G. Niedernieyer: S. K. und die Romantik 1910. iXieder-

meyers Disputats: .,S. K.s pbilosopliischer Werdegang" er en Del heraf.)
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Hvorledes forholder nu dette Studium sig til det religiøse

Spørgsmaal? Svaret ligger i følgende meget sigende Udtalelse

fra Marts 3() (I A \:)0): „De tre store Ideer (D. Juan, Faust og

den evige Jøde) representere saa at sige Livet udenfor Religionen

i dets trefoldige Retning'*. Der var i S. K. en uBædvanlig æsthe-

tisk Sans og Interesse, men vi læser næppe for meget i de cite-

rede Ord i Belysning af hele S. K.s Fortid, naar vi slutter:

Beskæftigelsen med disse tre Ideer er især dikteret af en religiøs

eller antireligiøs Interesse. Hvad faar da S. K. ud af demV

Faust er den Skikkelse, hvortil han har gjort de mest ud-

strakte Studier. Han er den personificerede Tvivl, og S. K. har

en kendelig Sympathi med ham. Men snart giver han ham alli-

gevel et positivt Indhold, en Tro, snart lader han Faust og Don

Juan (den personificerede Sanselighed) glide over i hinanden.

Og endelig glider begge disse over i den evige Jøde o: den

personificerede Fortvivlelse, det Liv, som er uden Indhold, men

dog aldrig faar Ende. Selve S. K.s Arbejde med disse Skik-

kelser ender saaledes med en dj^b Pessimisme overfor „Livet

udenfor Religionen i dets trefoldige Retning".

I ,, Synspunktet" giver S. K. den dobbelte Forklaring af

sin æsthetiske Produktion: dels at den skulde indfange Læserne,

som saa pludselig skulde stilles Ansigt til Ansigt med det reli-

giøse, deis at den var en Udtømmelse, som var ham personlig

nødvendig. Vi forstaar fuldkomment dette. For Don Juans

Vedkommende gav S. K, i ,.Enten-Eller" en saadan Udtømmelse,

dels ved Betragtningerne over Mozarts Opera, dels gennem siu

Johannes, det intensive, reflekterede Sidestykke til den eksten-

sive Forfører. Faust fik ikke en saadan samlet Behandling, men

saa ofte som S. K. vender tilbage til Tvivleren, liar vi en Ud-

tømmelse i Forhold til Faustskikkelsen. Kierkegaard holder af

Tvivleren; men en ret Tvivler skal tie med sin Tvivl, ikke for-

fladige sig selv ved at snakke om den. Han liar alle det posi-

tives Momenter i sig, men mangler Slutningspunktet (S. V. I.

S. 184): dette faas aldrig gennem Tvivlen selv, kun ved Kon-

centration, ved at komme ud i eksistentiel Handling, hvor Sty-

relsen kan faa fat paa en. Heller ikke den evige Jøde fik en

samlet Behandling, men vi træffer ham i alle Udviklingerne om,
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li\ni(laii ;i«st.h«tisk LivHJ'on'lH«* iifVjlharli^ iiiaa endp i Fortvivlel8e,

o^ (h'tto or sii^t, li^'<» ^rib«'n<l«' i ÆsMi«tikorenH DiapHaliniita og

i AssesHor W'illiolins Udviklinger. Ja naar Æstlietikeren Ijavde

tænkt i»aa at tiltnud«* drn store OpdagelsoHrejse (S. V. I. S. 22),

da ^enkendtM' vi Ih ri S. K.s egen Ungdomsfristelse, den han

kastede fra sig s(»ni paa en Gang blodagtig og oprørsk. —
At andre æsthetiske Æinner beskæftigede BeHtemmelKen af

det romantiske S. K. Vi linder - f. Eks. i (tillelejeoptegnel-

serne — ikke lidt af romantisk Stemning lios ham. Dog var

han ikkt^ skabt til at søge den blaa Blomst. Han tager især

Romantikken fra dens negative Side, den Ironi, hvormed Roman-
tikeren rykker sin Personlighed ud af Tilværelsen. Han, dei

skulde blive Ironiens Magister, kommer allerede i 183(i og 37

ind paa omfattende Refleksioner over Ironi og Humor. Humor
betyder hos ham ikke et elskværdigt Lune, men bunder i en

bitter, polemisk Verdensbetragtning, og S. K.'s Udvikling af

dette Begreb er et af de stærkeste Beviser paa hans „gennem-

polemiserede" Pessimisme.

S. K. beskæftigede sig nu lejlighedsvis atter med Theologien,

men ikke som et Fagstudium. I Vinteren 1837— 3b hørte han

Martensen, der som Privatdocent holdt Forelæsning over Indled-

ningen til spekulativ Dogmatik. Et Stykke af hans KoUegie-

hefte er tr^^kt II C 12 og røber, hvor fast den Antipathi og

Mistro mod Martensen, som S. K. senere saa rigelig skulde

lægge for Dagen, allerede da sad.

V^i gaar nu frem til Aaret 1838.^) Her indtraf fire Be-

givenheder, som greb dybt ind i lians Liv.

13. Marts døde Poul Møller. Han havde holdt af S. K. og

stillet sig i et usædvanligt Forhold til ham (Brøchner S. 362 f.).

Paa sit Dødsleje havde han sagt til Sibbern: „Siig den lille

Kierkegaard, at han passer paa ikke at anlægge for stor en

Studieplan, thi det har skadet mig meget^' (E. P. VIII. S. 108).

2. April indfører S. K. i Journalen (I A 2ir>):

1) Det begyndende Forhold til Regine vilde kræve en for vidtløftig

Droftelse til at kunne medtagnes her.
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„Jeg var henne at høre [Skuespiller] Nielsen fremsige:

„Glæde over Danmark"; men jeg blev saa besynderlig grebet

af de Ord:

-Erindrer I den vidt foireiste Mand

ja nu er han vidt forreist — men jeg idetmindste skal nok

mindes ham."

Hvordan han erindrede denne Scene, ser vi af Dedikationen

til Poul Møllers Minde i „Begrebet Angest" (S. V.I V. S. 277),

hvor Ordene „vidt forreist" gentages. Den afdøde Digter havde

Aaret før sin Død i sin Afhandling om Udødeligheden gjort

gældende, at Nægtelse af Udødeligheden er umenneskelig, og

S. K.'s Tanker har vel ofte fulgt ham ind i det hinsidige Land.

Til Tiden efter Poul Møllers Død maa vi dernæst vistnok

henlægge den store Jordrystelse.

I en Karakteristik af sit Liv (11 A 802—807) har S. K.

først for sin Barndom og Ungdom anvendt de S. 69 og 108

citerede Vers, derefter følger med Overskriften „25 Aar gi." et

Citat af Shakespeares Kong Lear, som gaar ud paa Livets For-

gængelighed. Og saa hedder det:

„Da var det, at den store Jordrystelse indtraf, den frygte-

lige Omvæltning, der pludselig paanødte mig en ny ufejlbarlig

Fortolkningslov af samtlige Phænomener. Da anede jeg, at min
Faders hoje Alder ikke var en guddommelig Velsignelse men
snarere en Forbandelse; at vor Families udmærkede Aands-Ev-

ner kun vare til for gjensidig at oprive hinanden, da følte jeg

Dødens Stilhed tiltage om mig, naar jeg i min Fader saae en

Ulykkelig, der skulde overleve os alle, et Gravkors paa

alle sine Forhaabningers Grav. En Skyld maatte hvile paa hele

Familien, en Guds Straf maatte være over den; den skulde for-

svinde, udstryges af Guds vældige Haand, udslettes som et mis-

lykket Forsøg, og kun stundom fandt jeg lidt Lise i den Tanke,

at min Fader havde faaet den tunge Pligt at skulle ved Religi-

onens Trøst berolige os, berette os alle, saa at dog en bedre

Verden skulde staae aaben for os, om vi end tabte Alt i denne,

om end den Straf skulde ramme os, som Jøderne altid ønskede

over deres Fjender: at vort Minde skulde aldeles være udslettet,

at man skulde ikke finde os".
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Sikkcrl iii<m1 1^-1 t«i ta^«T inaii aliniiuUilij^ diwHO Ord*) om,

at S. I\. Iil< l\liiiln(l (i\«-i-. Ii\a(l (l«r \ar i V^ejen i Faderens Liv,

vel sa'ili«^ d«' to l*mikt»T: Korhandelsen og det fonul for det

;iii(U»t Ægteskal« lii;g»*ii(l<' Kald. Mou netop nii, da Stotterne

lirh er slaafwlc iVa S. I\.. oph'Vri" hall, Hoin Heiberg og Kulir

ri<;ti<j; har set, et religiøst (jenneiulniid.

Sirieii hall i SSomnieren Sf) begyndte smaat at rejse sig igen,

]aa (11 streng Vej for liani : Angerens. De mest betegnende Udtryk

for hans Stræben, er et Ord lian nedskriver 11. (Jkt. 37 (II A
(if)) og ofte senere vender tilbag;«' til: man maa gaa samme Vej

tilbage, som man er gaaet frem, ligesom man i Æventyret kun

loses af Fortryllelsen ved at spille vStykket baglænds.

Nu træffer vi Foraaret 38 for første (iang et Udslag af en

overstrømmende religiøs Jubel (II A 228j.

„Der gives en ub eskr i vel ig Glæde, der ligesaa uforklar-

lig gjennemgløder os, som Apostelens Udbrud træder umotiveret

frem: ,.Glæder Eder, og atter siger jeg: glæder Eder". — Ikke

en Glæde over Dette eller Hiint, men Sjælens fyldige Udraab:

,.Med Tung og Mund og af Hjertens Grund" : „jeg glæder mig
ved min Glæde af. i, med, hos, paa, ved og med min Glæde" —
et himmelsk Omqvæd, der ligesom pludselig afskjærer vor øvrige

Sang ; en Glæde, der ligesom et Vindpust kjoler og forfrisker, et

Stød af den Passat, der blæser fra Mamrelund til de evige

Boliger.

D. 19. Mai, Formidd. KL lO'/g."

1) De mange vaiiskelisic S])orusmaal. der knytter sig lieHil. kan her kun

strejfes. — Jeg mener, at man maa anse II A 802 fur senere end II A 557, at

altsaa Optegnelsen stammer fra Tiden mellem 9. Sept. 39 og Sommer 40 (II A
807 er Eksamen fremtidig). — Den af Draehmann (II S. 245) fremsatte Tanke,

at Citatet af Shakespeare skulde angive Tilstanden efter Jordrvstelseu. anser

jeg efter hele Opstillingen ikke for mulig P. A. Heiberg (En Episode S. 46) vil

henlægge Jordrystelsen til Begyndelsen af 37. Dette passer godt i adskillige

Retninger, men strider temmelig stærkt imod Overskriften .,25 Aar gi'*; S K.

var jo den Gang kun 23 Aar. Denne Overskrift noder os, saa vidt jeg ser. til

at gaa ned til Foraaret 38. ^Faaske det ikke var usandsynligt, at Faderen har

benyttet 25 Aars Fodselsdagen til at skrifte for Sonnen. Perianderhistorien i

..Stadierne*', livori Brandes rigtig anede Hentydninger til Faderen, om han end

konstruerede i en forkert Retning (jvfr. S. 4). har S. K. henlagt til sin Fød-

selsdag 5. Maj. Det var anderledes i Udkastet (S. K. Pap. 18 a Vj og er sikkert

gjort med velberaad Hu. Skulde heri ligge en Antydning i den omtalte Ret-

ning?
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Nu er det klart: S. K. har ikke blot søf^t, men Inndet;

hans Personligheder frelst, ud af det spredende, ind i et religiøst

Forhold, hvori han trods alle Tvivl og Kampe personlig bliver

til sin Død. I det religiøse Forhold lukkes der op for hans Trang

til Hengivelse, for den Kærlighed, som laa dybt i ham, men som

kæmpede med Menneskeforagten. Vi ser ham straks stille sig

paa en ny Maade til Faderen (II A 231,2'33): lian angrer, at

han har voldt Faderen dyb Bekymring; nu vil hun søge at ære

og glæde ham; nu vil han ikke forarges over hans Skrøbelig-

heder, men i Pietet gøre dem til sine.

Men lang Tid fik han ikke at glæde Faderen i. Lidt senere

staar i Journalen (II A 243):

t
Min Fader døde d. 8.^) Nat Kl. 2. Jeg havde saa inderlig

ønsket, at han skulde have levet et Par Aar endnu, og jeg an-

seer hans Død for det sidste Offer han bragte sin Kjærlighed

til mig; thi han er ikke død fra mig, men død for mig, for at

der om mul igen endnu kan blive noget af mig. Af Alt hvad

jeg har arvet efter ham er hans Minde hans forklarede Billede,

forklaret ikke ved min Phantasies Digtninger (thi det behøver

det ikke), men forklaret ved mange enkelte Træk, som jeg nu

faar Efterretning om — mig det dyrebareste og det jeg vil see at

holde meest hemmeligt for Verden, thi jeg føler godt, at der i

dette Øjeblik kun er een (E. Boesen) jeg i Sandhed kan tale

med om ham. Han var en ..fuldtroe Ven".
d. 11. Aug. 38.

Den største ydre Følge heraf var, at S. K. gav sig til at

læse til theologisk Eksamen for at opf^dde Faderens sidste Ønske.

Det tog to Aar, saa indgav han følgende Petitum-'j

:

S. V. Theologorum ordini in universitate Hafniense!

S. P. D.

Severinus Aabye Kierkegaard.

Natus sum Hauniæ lbl3 d. 5. Mai, Michael Petersen Kierke-

gaard, olim meroatorem, jam defunctum veneror. Dimissus c.

laude ex schola privata Haufniense 1830, quum priora examina

hujus nostræ universitatis L E P E O. absolvissem, ad Tlieo-

*) Det var den 9. Aug.

2) Univ.- og Skoledirektionens Arkiv. I. Sager ordnede alfabetisk

efter Personnavne. K-I*. 1818— 4;'). — S. V. = summe venerabili (eller venerandoj.

L E P E O =^ lande (eller laudal^ilis, laudabiliter) et puldico encoin o ornatus".

17
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lo^iain Hiiiniuin et ineiitiMii ita contuli, ut exegetij-as ol hiHtoricas

<lis(i|iliii;is aiupli'cti at(|in' i'ftiiM-r*' maximc inilii lial)(*r«*in pro-

positiiiii. Ki«'<jii«'iiliivi i^itiir assidiK' |ira'l<Mt ioiii-s Imjiis noHtræ

iniivcrsitatis ; (|uil)us tciiipoiilms (juanti ad mc ex liisre j)ræler-

tioiiilnis irduiHlaverint f'ructUR, (juanta Bubsidia, etjiiidem non

])ossnni non liodic <j;rat() animo recnrdari. JJecurHU vero ternjMj-

rinn, (|ninii in dies ina<i;is nni^iscjne fines tlieologiæ egrederer,

]il<'n() vento ad illud ])hiloso|)Inæ studium quod tune temporiB

intcr nos innotuit at(|ue es})len<luit, delatus, in animum uecjue

nie, (jni tli(M)logia\ necjne tlieologiam esse, (juæ milii satisfa-

ceret, oninino tlieologiæ valedixi. Quæ quum ita essent, libere

fateor, me, ni mors patris me voto (luodammodo obstrinxisset,

lunKiuani a me impetrasse, ut vestigia jam derelicta studia jam

oblivioni tradita denuo succeperem. Fluctus igitur renatare

conatus, qui (piondam feliciora auspicatus eram, nunc beatior ad

vos redeo proi'essores summe venerabiles, et studia mea vobis

(piam maxime commendata velim.

Hauniæ die 2. Junii ]cS40. Ex vetere Testamente legi

:

Genesin, XVI. psalmos ex primo libro psalmorum, librum quar-

tum psalmorum, IX. pr. capita Exodi. —
3. Juli 1840 stededes han til mundtlig Eksamen. Det inter-

essanteste Punkt i Eksaminationen (efter Protokollen i Kon-

sistoriums Arkiv) var, at Scharling spurgte om Grundene mod

den grundtvigske Opfattelse af det apostolske Symbols Oprindelse,

naturligvis uden at vide, at S. K. havde liggende en af de skarpeste

Kritikker af hin Anskuelse.

Efter Eksamen foretog Kierkegaard en Pilgrimsrejse til

Sædding. Og her nedskrev han (III A 73):

„Jeg sidder her ganske ene (jeg har vel oftere været ligesaa

ene, men jeg er ikke bleven mig det saa bevidst) og tæller Ti-

merne til jeg skal see Sæding. Jeg kan aldrig erindre nogen

Forandring med min Fader, og nu skal jeg see de Steder, jeg

paa Grund af hans Beskrivelse har haft Hjemvee efter

Jeg lærte af ham, hvad Faderkjærlighed er. og derved fik jeg

et Begreb om den guddommelige Faders Kjærlighed, det eneste

Urokkelige i Livet, det sande archimediske Punkt".

Efter sin Hjemkomst forlovede S. K. sig med en ganske

ung Pige. Vi iorstaar, hvorfor han var 1000 Aar for gammel

til hende.

Vi ved tillige, hvorfor han hele sit Liv følte sig som en i særlig
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Forstand poeniterende. Der er adskilligt i Kierkegaards Liv og

Forfatterskab, som Overfladiskheden kan tage forfængelig; den

bedste Advarsel herimod har han selv givet ved det Motto i

„Stadierne": „Solche Werke sind Spiegel: wenn ein Ati'e hin-

ein giickt, kann kein Apostel heraus sehen". Men mindre al-

vorlig er Læsningen af hans Ungdomshistorie ikke bleven, siden

vi ved, i hvilken Grad den er en Omvendelseshistorie, og naar

vi ser den Strenghed, hvormed han tog sin Ungdoms For-

syndelser: de var medvirkende til at hindre hans Ægteskab

og holde ham fra at blive Præst.

Faderens Død fuldendte hans Barndoms Indtr3'k af det

usynliges Magt. Assessor Wilhelm siger, at hin Oplevelse med

de 10 Linjer i Balles Lærebog var ham det første Bevis for

hans Sjæls Udødelighed. D. v. s.: Beviset ligger i selve For-

holdet, det ubetingede Forhold til den højere Verden, og ikke

i noget som helst andet. Det fortælles (af cand. jjolyt. Barth,

r. A. Heiberg S. 128), at da en Ven sagde til S. K., at nu efter

Faderens Død kunde han da slippe for Eksamen, fik han til

Svar: „Nej, ser Du, min Ven, nu kan jeg ikke længer holde

den gamle hen med Snak" (noget lignende hos Brøchner S. 341).

I denne Ytring røber sig det ejendommelig rørende i Kierke-

gaards Personlighed. Og idet han i Pietet og Anger følte sig

forpligtet overfor den Afdøde, blev dette ham en Befæstelse

i Forholdet til den usynlige Gud, hvis Magt Mennesket føler i

sin Samvittighed. —
Nærværende Afhandling har intet at gøre med at dømme

om Kierkegaards Livsværk som Helhed, om han kom til at ar-

bejde for den „Kirke i det fjerne", som efter Gennembruddet

var hans og Vennen Boesens Ideal, eller om han blev en Kirke-

ødelægger uden Mage. Maalet skulde være at tjene som Lid-

ledning til Studiet af den mærkelige Mand, der tvinger enhver

til Selvforstaaelse og til Selvstændighed, overfor andre og over-

for ham selv.



Tillæj? I. M. P. Kierkegaards Slægt.

Mikdcl Pcdosen Kierkff/aard^ ipclt 12. Dcc. 1756, død 9. Augubt 1838.

(lift med :

1. 2. :\Ihj 1794: Kirstine Nielsdatter Røyett, død 2;i Marts 1796. 38

Aar ^^1.

2. 26. April 1797: Anne Sorensdatter Lund, født 18. Juni 1768, død

31. Juli 1834.

B r 11

:

1. Mann Kirstine, født 7. Sept. 1797, død 1.5. Marts 1822.

2. K'iroJinc Kristine, fodt 25. Okt. 1799, død 10. Sept. 1832.

g. 24. Sept. 1824 iii. Klædehandler Johan Christian Lund,

født 5. Febr. 1799, død 10. Juli 1875.

Børn:
1. Henrik Sigvard Lund, født 18. Juli 1825. død 26. Febr.

1889. Stod S. K. nær, og var den Læge Lund, som

oj^traadte paa Kirkegaarden ved S. K.'s Begravelse.')

2. Michael Frederik Christian Lund, født 2. Sept. 1826.

3. Sofie Vilhelmine Lund, født 22. Nov. 1827.

4. Carl Ferdinand L^ind, født 2. Juli 1830.

3. Petrea Severine, født 7. Sept. 1801, død 29. Dec. 1834, g.

H. Okt. 1828 m. Bankassistent Henrik Ferdinand Lund,

født 15. Marts 1803, død 24. Aug. 1875.

Børn:

1. Anna Henriette Lund, f. 12. Xov. 1829, død 1909. Er

den Niece af S. K., hvis ..Erindringer fra Hjemmet"

er os en ret værdifuld Kilde.

2. Vilhelm Nicolai Lund, født 23. Marts 1831.

3. Peter Christian i?/« (f, f. 4. Juli 1833.

4. Peter Severin Lund, f. 13. Dec. 1834.

^) Om Medlenmierne af Familien Lund se ievrigt S. Elvius og Hr. E.

Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter. 1891. S. 175 ff., og Henriette Lunds

Erindriuffer.
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4. Pder Christian, ijxU 6. .Iiili 1S05, dpd 1!4. Fehr. 1888,

g. in.:

1. 27. Okt. 1836: A7<.sc A/ane Boisen, dod 18. Juli 1837.

2. 12. Juni 1841 : Sophie Henriette Glahn, dpd 1. Juni 1881.

Søn:

Pascal Michael Poul Egede Kierkegaard, født 27. ]\Iarts

1842.

5. Søren Mikael, l'ødt 23. Marts 1807, dod 14. Scpt. 1819.

6. Niels Andreas, født 30. April 1809, død 21. Sept. 1833.

7. Søren Aahye, født 5. Maj 1813, død 11. Nov. 1855.



t:u

lillæ)^2. Dc( kicrkejii;aardskc (iravstcd paa Assistents Kirkc};aard.

I I'. ('. I\. Alk. liiKics CII 'l'rgnin^, livcjreltj-r ( iniVHtedet '^/^ IHl^H

inminodo lulgcMides Kinter (fru Venntrc til Hpjic;): 1. M. I*. K.; 2. Maren

Kirsliiio; 3. M. I'. K.s førsto Ilustiu: 4. Maria, 1'. C. K.k lørste Hu«trii,

(lod 18. Juli 1837: 5, Søren Mikael; 0. M. I*. K.s anden Hubtru. Se-

nere kom til Søren Aabye Kierke«.(aard.

Hvor nu ^Monumentet Htaar j)aa (xravHtedetw nordvestre Sido, ntod

tidlij^cre en mindre Støtte med den Tavle over !M. I*. I\.h førfite HuHtru,

som nu er aiihiagt jiau ^Monumentet. Foran laa en stor, rødlig Sand-

sten med Navnene Maren Kirstine og Søren Michael og deres Døds-

datoer. Oven paa den laa igen løst den hvide Marmorplade med In-

skri])tion over ]M. P. K.s anden Hustru og ham selv. Men iljlamlt S.

K.s Papirer landtes en udateret Optegnelse (E. P. JI S. 875), livorefter

han tænkte at omordne Tavlerne saaledes: i Stedet for „den lille Støtte**

skulde sættes eu Gravsten med et Marmorkors og den samme Inskription

over „Faders første Kone", Lænet op til denne Gravsten skulde an-

briiiues „den Tavle med Faders og Moders Navne samt det Øvrige, der

jo er Faders egen Kedaktiou", og en anden tilsvarende Tavle over de

to Sodskende med samme Ord som paa den store Sten over dem ; denne

skulde da fjærnes. Under de to Sødskendes Navne skulde staa hans

e«?et Navn oe Brorsons Vers: ..Det er en liden Tid". Disse Æudrin-

ger blev først gennemførte adskillige Aar efter S. K.s Død (E. P. 1

S. XXXVI viser, at det endnu ikke var sket i 1869). Nu er Grav-

stedet i denne Henseende (derimod ikke med Beplantning) ordnet, som

S, K. havde ønsket.
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