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søren KierKegaard (1813-55). Cand. theol. 1840. 
Magistergraden (doktorgraden) 1841. filosofisk skribentvirk-
somhed i København. Blev ved faderens død i 1838 økonomisk 
uafhængig. forfatterskabet var stærkt påvirket af bruddet med 
regine Olsen i 1841 og af latterliggørelser i M. goldschmidts 
tidsskrift Corsaren i 1846 samt af statsomvæltningerne i 1848, 
hvor det indførte demokrati var et flertalstyranni, der hindrede 
den enkeltes ansvar i verden. 

denne bog lægger særlig vægt på, at Kierkegaard allerede fra 
midten af 1840’erne angreb præsternes forkyndelse (prof. H.L. 
Martensen, pastor n.f.s. grundtvig m.fl.), og efterhånden også 
biskop J.P. Mynster p.gr.a. af hans ledende position i kirken. 
de ville en »triumpherende Kirke«. Kierkegaards kritik af 
tidens »dannede« elite kulminerede i Kirkekampen 1854-
55 med angrebet på kirken som institution og på præsternes 
kaldsforståelse. Kirkekampens radikalitet ses af Kierkegaards 
forslag om, at kirkeinstitutionen skulle fjernes og religionen 
alene leve som privat praksis. nu gik det helt anderledes, for 
Kierkegaard var oppe imod guldalderperiodens tankeverden, 
der var afgørende for det 19. århundrede, og som han ikke 
umiddelbart kunne slå af marken. 
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