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Kierkegaards bildning1

Joakim Garff 

Den som bildas av ångesten, bildas av möjligheten, och först den som 
bildas av möjligheten, bildas efter sin oändlighet. (Begreppet ångest)

Etymologiska ansatser 
Man är knappast bildad om man inte vet att man på andra platser i 
världen, inte alls är bildad – när man är bildad. Den etymologi och de 
konnotationer som knyts till ordet ”bildning” varierar nämligen ganska 
markant från ett språkområde till ett annat. Medan danskarna talar om 
”dannelse” talar svenskarna om ”bildning”, tyskarna om ”Bildung”, 
fransmännen om ”formation” eller ”culture générale”, engelsmännen 
om ”self-formation” eller ”self-cultivation”, italienarna om ”creazione” 
och ”educazione”, på latin finner man fenomenet under beteckningar 
som ”eruditio” och ”humanitas” och på grekiska ligger det komprime-
rat i det komplexa begreppet ”paideia”. Är ordets utbredning obestrid-

1 Denna text är en reviderad och utvidgad version av en föreläsninng jag höll vid 
Södertörns Högskola i Stockholm, 14 maj 2004. Hänvisningar är till Søren 
Kierkegaards Skrifter, utg. av Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Anne Mette 
Hansen och Johnny Kondrup, band. 1-55, Köpenhamn. 1997ff. Denna utgåva förkortas 
SKS. I möjlig mån ges parallellhänvisningar till Søren Kierkegaards Samlede værker,
utg. av P.P. Rohde, 3. utgåvan. band. 1-20, Köpenhamn. 1962-64, förkortad SV3, på 
samma sätt med band och sida. När det citeras från Kierkegaards dagböcker (journaler) 
senare än 1846 eller ännu inte utgivna dagböcker från tiden före 1846, gäller hänvis-
ningarna Søren Kierkegaards Papirer, utg. av P.A. Heiberg, V. Kuhr och E. Torsting, 
band. I-XI, Köpenhamn. 1909-48; 2. ökade utg. av N. Thulstrup, band. I-XVI, 
Köpenhamn. 1968-78, förkortas Pap. Där hänvisas till band, grupp (A, – eller C) och 
anteckningens nummer. [I de fall jag använt mig av en föreliggande svensk 
Kierkegaardöversättning hänvisas till detta, i övriga fall är översättningarna mina, 
övers. anm.] 
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lig är det dock långt ifrån givet att man talar om samma sak när man 
säger ”self-formation” och ”creazione”.2

När danskarna talar om ”dannelse” använder de ett ord som egentli-
gen betecknar en fysisk aktivitet eftersom verbet ”danne” ursprungli-
gen betydde framställa, ordna eller forma, och först på 1700-talet bör-
jar uppträda i en mer överförd eller andlig betydelse. När tyskarna 
däremot talar om ”Bildung” och svenskarna om ”bildning” aktiverar de 
ett annat och bredare associationsregister. ”Bildung”, och därmed även 
”bildning”, härstammar från verbet ”bilden” som betyder ”forma” eller 
”gestalta” och i detta hänseende är ”Bildung” tämligen likt det danska 
”dannelse”. Etymologiskt står emellertid ”Bildung” i förbindelse med 
”Bild” – vilket det också rent bokstavligt har inskrivet i sig – och 
rymmer därmed en bildlig betydelse. När man under medeltiden skulle 
återge de latinska orden ”imago”, ”forma”, ”imitatio” och ”formatio” – 
som motsvaras av bild, form, imiterande och formande – så tar man till 
”Bildung” som därigenom infogas i nyplatonska föreställningar om 
frambringande som en imitation eller återgivning av former som är 
eviga och förebildliga. ”Bildung” förenar tanken om skapande med 
förställningen om bildlighet: ”Bildung” är människans eller människo-
själens bildande, men bildande till en bild genom avbildande av en 
förebild, bildning i ljuset av ett ideal.3 4

Till karakteristiken av ordet hör också att det är transitivt. Man kan 
alltså inte bara bilda ut i den blå, man måste bilda något eller någon. 
Skulle man om ett bergsmassiv hävda att det var bildat, låter det kons-
tigt om man inte säger något ytterligare, men om man tillfogar en tids-
angivelse blir utsagan mer hanterlig. Däremot ger det ingen mening att 
tala om ett obildat bergsmassiv, även om det (geo)logiskt har funnits 
en tidsrymd då bergsmassivet i fråga ännu inte hade blivit till. Ordet 
har, så att säga, kommit till världen med ett behov av en preciserande 

2 Jmf. Hans Fink, ”Dannelse, filosofi og Studium Generale” i Dannelse, Uddannelse, 
Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. Carsten Bach-
Nielsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002, s. 5.
3 Ibid., s. 65. 
4 Det danska ”dannelse” blir på sätt och vis lite olyckligt just ”bildning” i svensk över-
sättning. Ordet har därför översatts förutom utom i de fall Garff explicit uttalar sig om 
det danska ordets etymologiska eller språkliga egenheter. Detta innebär att Garffs 
poäng, att ”dannelse” starkare framhäver tanken på ett något som formas till skillnad 
från ”bildning” som snarare uttrycker en strävan mot ett ideal, tenderar att försvagas. 
Det blir därför upp till läsaren att hålla i åtanke att det är ”dannelse” Garff talar om. 
Övers. anm.  
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avgränsning, ordet kräver – jag var på väg att säga: helt teologiskt – ett 
föremål, en motpart, för att ge mening.  

Ordet ”dannelse” har dessutom flera familjära relationer – ”dannet” 
och ”Uddannelse” – men även det nu inte längre brukliga adjektivet 
”dannelig”, som enligt Ordbog over Det danske Sprog betecknar det 
som ”(lätt) kan tildannes” eller det som ”(lätt) låter sig formas eller 
böjas”. H.C. Ørsted talar handfast om en ”dannelig materia” medan 
Georg Brandes å sin sida andligt betonar att vi endast kan komma till 
en ”levande åskådning av naturen” om vi ser till att ”själva bli och 
förbli lika rörliga, lika ”dannelige” och böjliga som den”. Att ”dan-
nelig” inte längre uppträder i nutidsdanskan är inte enbart beklagligt 
utan egentligen också ganska besynnerligt eftersom det verkligen är 
oundgängligt och spelar en avgörande roll i varje bildningsprocess. Att 
vara ”dannelig” är nämligen den nödvändiga förutsättningen för att en 
sådan process överhuvudtaget skulle kunna äga rum, ”dannelig” anger 
den enskildes disposition till bildning, alltså det förhållande att man 
innehar de nödvändiga förutsättningarna för att kunna ta emot, göra sig 
mottaglig, öppna sig för den andre eller det andra, med andra ord att 
man mäktar göra avkall på sin mer eller mindre illusoriska suveränitet, 
sin föreställning om autonomi, sig själv. 

Och via dessa etymologiska omvägar har jag närmat mig Kierke-
gaard.

Af en endnu Levendes Papirer 
När en 25-årig student, den 7 september 1838 utgav Af en endnu 
Levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie af S. Kjerkegaard, hand-
lade detta inte endast om en ovanlig debut, utan också, retrospektivt, 
om ett mirakulöst möte mellan epokens två sanna genier. Den krypti-
ska titeln döljer nämligen en över 79 sidor lång in- och närgående ana-
lys av H.C. Andersen ”som romanförfattare”. Det finns åtminstone tre 
orsaker till att inte låta sig förundras alltför mycket över att den första 
boken av Kierkegaard och den första boken om Andersen skulle råka 
bli samma bok.5 För det första var Andersen som romanförfattare redan 
en guldkantad publiksuccé med internationell genomslagskraft – bara 
under loppet av 1838 utkom Kun en Spillemand i tysk, holländsk och 
svensk översättning, varför det knappast är en nullitet som Kierkegaard 
har gjort till föremål för sin kritik. För det andra befann sig Andersen i 

5 Jmf. Villy Sørensen, Digtere og Dæmoner, Köpenhamn: Gyldendal, 1959, s. 10. 
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ett prekärt förhållande till etablissemanget, i synnerhet till kretsen 
kring den omåttligt inflytelserike Johan Ludvig Heiberg vars erkänsla 
Kierkegaard troligen har hoppats på då han gav sig in i sågandet av 
Andersen – ursprungligen var recensionen av Kun en Spillemand
tilltänkt tidskriften Perseus, vilken Heiberg redigerade. För det tredje 
och avgörande bryter Kun en Spillemand med dåtidens krav och 
förväntningar på en roman. Man kunde inte acceptera bokens negativa 
slut, tvärtom var det författarens uppgift att försvara tillvarons inne-
boende harmoni. Andersen gör inte detta. Hans roman är full av split-
tring och han ger i stor utsträckning det omgivande samhället skulden 
för hjältens, Christians, tragiska slut. 

Som roman var Kun en Spillemand alltså udda och borde följaktli-
gen näpsas, och detta näpsande har Kierkegaard åtagit sig. Det säregna 
ligger i att romanen varken är en bildningsroman eller en icke-
bildningsroman, den placerar sig istället mitt emellan dessa varifrån 
den inte förmår bekräfta den litterära metafysik utan vilken genren 
förfaller och verket vanartas. Om den ambivalens som kännetecknar 
Andersens roman använder Kierkegaard en bild som är upplysande i 
dubbel mening och i vars mitt en mild dekonstruktion synliggörs: 

varje uppmärksam läsare av Andersens noveller kommer på ett under-
ligt sätt att känna sig störd av den dubbla belysning (Zwielicht), som, 
liksom i Sommarföreställningarna på vår teater, härskar i alla Ander-
sens romaner. (SKS 1,30; SV3 1,33) 

Jag vill hävda att denna dubbla belysning som man möter i Andersens 
roman, dess ”Zwielicht”, kommer sig av den omständighet att romanen 
har hamnat på kant med bildningsromanens förloppsstruktur samtidigt 
som den försöker fasthålla och utveckla flera av bildningstänkandets 
axiom.6 Denna dubbelhet förargar Kierkegaard som, vad det gäller 
genren, har tämligen konservativa förväntningar på Kun en Spillemand
och uppenbarligen recenserar verket som om det vore en bildningsro-
man. Huruvida och i vilken utsträckning Andersens avsikt var att 
skriva en bildningsroman av mer traditionellt snitt förblir ett öppet 
spörsmål men att han kunde infria genrens krav hade han redan de-

6 Jmf. Johan de Mylius, Myte og roman. H.C. Andersens romaner mellem romantik og 
realisme. En traditionshistorisk undersøgelse, Köpenhamn: Gyldendal, 1981, s. 238. 
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monstrerat med bildningsromanen Improvisatoren från 1835 och delvis 
också med O.T. från 1836.7

Utifrån dessa förutsättningar är det inte överraskande att Kierke-
gaard tidigt i sin recension framhäver den harmoni och glädje man 
finner i Fru Gyllembourgs och St. Blichers verk. Även om Fru Gyllem-
bourgs ”Cyclus af Noveller” inte kan betecknas som bildningsromaner, 
inte ens i miniatyr,8 så är det uppenbart att Kierkegaard med sin karak-
teristik av hennes berättelser så att säga ifyller bildningsromanens pa-
radigm inifrån. Förmågan att dra ut och fasthålla livsglädjens sublimat, 
den återvunna omedelbarheten och förnyade tilliten till världen, före-
ställningen om en Gudomlig gnista, som med den nödvändiga omsor-
gen kan genomglöda hela tillvaron, samt slutligen föreställningen om 
den ”den verifierade kongruensen” (SKS 1,21; SV3 1,25) mellan ung-
domens fladdrande fantasier och mandomens så annorledes lugna rea-
lia – allt detta är skrivet som vore det taget ur en manual till bildnings-
romanen. Det slutar, allt annat lika och trots allt, gott. Hos Andersen 
däremot går det annorlunda, det slutar illa, och det gör det för att 
Anderson börjar illa, han börjar nämligen utan ”livsåskådning”.  

Med denna term, livsåskådning, har Kierkegaard introducerat recen-
sionens centrala begrepp, den existentiella formprincip som reglerar 
allt och vars frånvaro följaktligen förklarar förekomsten av de defekter 
och skavanker som Kierkegaard i så fulla mått kan påpeka i Andersens 
verk. Kierkegaard introducerar termen med följande kraftansträngning
till definition: 

En livsåskådning är nämligen mer än ett inbegrepp eller en uppsättning 
satser, fasthållna i sin abstrakta varkenhet; den är mer än erfarenheten, 
vilken som sådan alltid är atomistisk, den är nämligen erfarenhetens 
transubstantiation, den är en tillkämpad av all empiri opåverkbar sä-
kerhet i sig själv, vare sig den endast har orienterat sig i alla världs-liga 
förhållanden (en blott human ståndpunkt, till exempel stoicism) och 

7 Johan de Mylius gör alltså gällande om Improvisatoren, att den formellt betraktad är 
en ”genuin dannelsesroman”, (s. 244) och betecknar den som ”dansk litteraturs første 
dannelsesroman, eller i hvert fald tilløb til en dannelsesroman”, Myte og roman, s. 246. 
8 Som Johan de Mylius påpekar gäller det om Fru Gyllembourgs ”Extremerne” liksom 
om ”andre af hendes langstrakte fortællinger” att detta verk ”formalt placerer sig i 
confiniet til novellen” och redan av den andledningen kan den knappast betecknas som 
en bildningsroman; än mer avgörande är det dock att inte heller ”Extremerne” i sin 
förloppsstruktur är en bildningsfoman: ”Overhovedet er baggrunden for fru 
Gyllembourgs dannelsesromanlignende fortællinger [...] snarere den i tiden udbredte 
Goethe-kultur, eller om man vil: dannelseskulturen, end den egentlige dannel-
sesroman”. Myte og roman, s. 244. 
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håller sig därigenom bortom beröring med en djupare empiri – eller 
den har, i sin riktning mot himlen (det religiösa), funnit det centrala 
både för sin himmelska och jordiska existens, vunnit den sanna kristli-
ga förvissningen […]. (SKS 1,32; SV3 1,34f) 

Det är anmärkningsvärt att Kierkegaards definition ganska precist 
skisserar strukturen av det medvetande som är bildningsromanens 
konstnärliga förutsättning och styrande princip. ”Erfarenhetens trans-
substantiation” kan alltså läsas som Kierkegaards beteckning för den 
selektiva och reflexiva aktivitet som utövas av ett sådant medvetande 
när det transformerar rå empiri till poetisk realism och därigenom sä-
kerställer verket gentemot kontingent prosaism och inre upplösning. 
Den Kierkegaardska ”livsåskådningen” prenumererar alltså lika lite på 
abstrakt vetande utan förbindelse med erfarenheten som på erfaren-
heter som inte beledsagas av reflektion. Där Kierkegaard skriver 
”livsåskådning” kunde han alltså, enligt min mening, ha skrivit 
”bildning” – väl att märka existentiell bildning, individuation.  

Nu står emellertid den kristna metafysiken, som i citatet likt en ka-
tedral välver sig över den kierkegaardska livsåskådningen, inte i ett 
oproblematiskt förhållande till bildningsromanens övervägande imma-
nenta förloppsstruktur. Denna avgränsar sig vanligtvis gentemot tran-
scendenta tilldragelser och tillerkänner alltså sällan Gud någon avgö-
rande roll i hjältens historia. Liksom i ett säreget föregripande av denna 
konflikt tar Kierkegaard till en teologisk terminologi när han skall ka-
rakterisera den lyckade (bildnings)romanen och dess skapande upphov:  

En livsåskådning är egentligen försynen i romanen, den är dess djupare 
enhet, som ger den tyngdpunkten inom sig, den befriar denna från att 
bli villkorlig eller i avsaknad av avsikt, eftersom avsikten därmed 
överallt är immanent närvarande i konstverket. (SKS 1,36; SV3 1,39) 

Genom att använda sig av försynen i sin karakteristik tillkännager 
Kierkegaard att han tänker sig den lyckade romanen som en mer eller 
mindre sekulariserad transformation av den kristna frälsningshistorien. 
Litterärt svarar Guds ogenomskinlighet med andra ord till författarens 
allestädesnärvarande intentionalitet. ”Det måste i romanen” står det 
också helt karakteristiskt, ”finnas en odödlig ande, som överlever det 
hela” (SKS 1,38; SV3 1,40). 

Att den teologiska terminologin inte bara är en dekorativ metaforik, 
utan anger en djupt problematisk förbindelse mellan den kristna 
frälsningshistorien och bildningsromanens förloppsstruktur, framgår av 
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Kierkegaards första större nedteckning om Goethes Wilhelm Meister, i 
vilken han i mars 1836 noterar: 

Om jag med få ord skulle säga, vad jag egentligen betraktar som det 
mästerliga med Goethes Wilhelm Meister, skulle jag säga, att det är den 
avrundade styrningen [Styrelse], den som genomgår det hela, hela den 
fichteska moraliska världsordningen, som i själva romanen utvecklas 
mer doktrinärt, den som är immanent närvarande i det hela och som ef-
terhand leder Wilhelm till den punkt som i teorin, om jag må så säga, 
är given på så vis att den världsåskådning som diktaren gjort gällande, 
liksom den tidigare existerade utanför Wilhelm, nu vid romanens slut 
är levande införlivad i honom och därav det fulländade totalintryck 
denna roman utövar troligen framför varje annan, det är verkligen hela 
denna värld uppfattad i en spegel, ett sant mikrokosmos. (SKS 19 Not 
3:5; Pap. I C 73) 

Med dessa ”få ord” lyckas faktiskt Kierkegaard presentera en kvalifi-
cerad definition av bildningsromanen, som visserligen inte är någon 
entydig storhet, men ändå något som genremässigt någorlunda låter sig 
inringas. Bildningsromanen skildrar den process som äger rum när 
huvudpersonen realiserar sina anlag och successivt försätter sig i ett 
avpassat förhållande till sin omvärld. Vad som till en början framstår 
som formlöst och fragmenterat, avslöjar sig som det motsatta: en hel-
hets gradvisa uppdykande. Bildningsromanen beskriver detta förlopp 
som en vanligtvis smärtsam metamorfos, som leder till en desillusion-
ering av romanhjälten, vars något fantastiska förståelse av sig själv och 
omvärlden, medelst olika erfarenheter modifieras och på så sätt får 
konkretion och substans. Även om bildningsromanen varken bestrider 
det tillfälligas realitet i tillvaron eller styrs av en egentlig determinism 
så uppbärs den av en grundläggande tillit till att livet utvecklar sig 
enligt lagar och anlag som ligger djupt inskrivna i den enskilda indivi-
den.9 Så till vida bevarar bildningsromanen en ”principiell optimism”.10

Den berättelse, vari den individuerande rörelsen fullbordas, är som 
regel ett kalejdoskopiskt och folkloristiskt företagande som låter hu-
vudpersonen (och läsaren) stifta bekantskap med ett vidsträckt per-
songalleri. De otaliga figurerna är dock sällan vidare intressanta i sig 
själva utan fungerar som psykologiska potemkinkulisser längs huvud-
personens historia. Figurerna är centripetala i förhållande till huvud-

9 Johnny Kondrup, Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi, Odense: 
Odense Universitetsforlag, 1982, s. 85. 
10 Ibid., s. 79. 
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personen och det är i hans personlighet som de finner sin ”försvin-
nande punkt”.11 En besläktad rörelse fullföljs också på ett annat plan. 
Bildningsromanen låter nämligen en tilltagande interferens mellan den 
berättade figuren och berättaren synliggöras för läsaren. ”Bildningsro-
manens handling”, skriver Johnny Kondrup:  

försiggår i ett spänningsfält mellan två medvetanden: Dels ett 
genomskådande berättarmedvetande som organiserar handlingen utan 
att själv ta del i den, dels en huvudperson som är engagerad, men också 
desorienterad, i handlingen. Romanen är finaldeterministiskt riktad mot 
den punkt där spänningen kan upplösas. Dess mål är uppnått i det 
ögonblick då huvudpersonen kan tillägna sig berättarens medvetande 
och överblicka sitt livs kompositionsschema.12

Kierkegaards karakteristik av Wilhelm Meister är alltså inte endast, led 
för led, en precis beskrivning av förhållandet mellan berättaren och den 
berättade i bildningsromanens finaldeterministiska dramaturgi utan 
anger dessutom, med sin teologiska terminologi, att författaren har 
övertagit det panoptiska privilegium som tidigare var förbehållet Gud. 
En författares konstnärliga kvalifikationer beror därför inte minst på 
den förmåga med vilken han förmår administrera privilegiet, vilket 
Andersen, enligt Kierkegaard, uppenbarligen inte förmår – tvärtom är 
det en ofta framförd invändning att Andersen inte förmår styra 
romanhjälten Christian säkert genom romanens farofyllda faser utan 
snarare låter honom vandra in i såväl mental som moralisk upplösning.  

Andersens bristfälliga administrering av sin romanhjälte motsvarar 
hans brist på distans till verket varför han ofta, och utan att själv veta 
om det, pressas djupt in i sin egen text. Med den fräckhet, som är så 
typisk för recensioner, förklarar Kierkegaard att Andersens ”romaner 
står i ett så fysiskt förhållande till honom själv, att deras tillblivelse 
inte främst är att betrakta som en produktion utan snarare som en am-
putation av honom själv” (SKS 1,39; SV3 1,41). Andersens egen per-
son, heter det vid ett annat tillfälle, ”förflyktigar sig så till dikt, att man 
i enskilda ögonblick faktiskt frestas att tro att Andersen är en figur som 
har sprungit bort från en, av en diktare komponerad, ännu inte färdig 
grupp” (SKS 1,31; SV3 1,34). 

Om man som författare inte förmår att låta sina prosaiska erfarenhe-
ter och intryck brytas i en poetisk förfinande prisma utsätter man sin 

11 Ibid., s. 85. 
12 Ibid., s. 86. 
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roman för nedslag av tillfälliga associationer och riskerar att bli obe-
hagligt privat. Kierkegaards poäng, och Andersens problem, är alltså, 
för att uttrycka det kortfattat, att Andersen inte kan skilja mellan ett 
berättarjag och sitt eget författarjag. Kierkegaard har ovänligheten att 
förklara detta rätt utförligt: 

I vilken stor utsträckning Andersens romaner står i ett oriktigt förhål-
lande till hans person, kan man bäst överbevisa sig om genom att re-
producera det total-intryck hans romaner efterlämnar. Vi menar inga-
lunda att det skulle vara oriktigt att den enskilda individen går under i 
romanen; […] vi erkänner hans fulla rätt att låta dem, om så illa vore, 
bli vansinniga, men det får inte ske på så vis, att en galenskap i tredje 
person avlöses av en i första, att författaren själv tar över den galnes 
roll. (SKS 1,38; SV3 1,40) 

Utan att darra nämnvärt på handen sluter sig alltså Kierkegaard från 
textens estetiska defekter till en grundläggande etisk brist hos Ander-
sen; han skriver kaotiskt för att han själv inte är harmonisk. Men dess-
utom förekommer en motsatt slutledning, från mannen till texten, när 
Kierkegaard i en regelrätt biografism deklarerar: ”Samma glädjelösa 
kamp, som Andersen själv utkämpar i livet, upprepar sig nu i hans 
poesi” (SKS 1,31; SV3 1,33). 

Endast den sanna människan kan vara sann konstnär. Det är essen-
sen av Kierkegaards poetik.  

Att vilja dö bort är viljan till bildning 
Kierkegaard är ungefär lika utförlig när det gäller vilken funktion 
”livsåskådningen” skall fylla i verket som han är ordknapp när det 
kommer till angivandet av de existentiella förutsättningarna för dess 
etablerande. Detta kan han, som vi skall se, ha sina personliga grunder 
till. Enstaka gånger berör han dock etablerandet direkt, till exempel när 
han skriver: 

Frågar vi nu, hur en sådan livsåskådning kommer till stånd, så svarar vi 
att för den som inte alltför mycket tillåter sitt liv att sippra ut [at futte 
ud], utan så vitt som möjligt försöker föra dess enskilda yttringar till-
baka till sig själv igen så måste det nödvändigtvis inträda ett ögonblick 
i vilket det utbreder sig ett besynnerligt ljus över livet utan att man där-
för i största mån behöver ha förstått alla möjliga enskildheter. (SKS
1,33; SV3 1,35) 
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Den sanna ”livsåskådningen” etableras alltså dels genom övning i en 
viss återhållsamhet i relation till livets omedelbara framåtskridande 
utan vilken livet riskerar ”att sippra ut”, dels genom att låta de sponta-
na livsyttringarna föras tillbaka till subjektet. Tack vare ett sådant till-
bakaförande och den självreflektion som därmed följer, inträder nämli-
gen ”nödvändigtvis” en förändring i subjektet som därigenom, steg för 
steg, ser sitt liv i ett nytt ljus. Och den självreflektion som genom täm-
jandet av spontanitet och direkta begär framträder i subjektet är enligt 
Kierkegaard själva den ofrånkomliga betingelsen för den konstnärliga 
verksamhetens legitimitet. Konstnären måste alltså ”tillkämpa sig en 
kapabel personlighet”, ty det är endast ”denna på så vis döda och för-
klarade personlighet som bör och kan producera, inte den egenartade,
jordiska, palpabla” (SKS 1,37; SV3 1,39). 

Föreställningen om den döda personlighetens verksamhet leder ned 
till det djupaste temat i den ”livsåskådning” vars nödvändighet recen-
sionen förfäktar. Det är ett tema som utgör förhållandet mellan artistisk 
spontanitet och etiskt självförvaltande, mellan självavyttring och 
självövertagande, och som involverar övergången från en första till en 
andra omedelbarhet. Att dö är att dö bort från denna värld för att 
återuppstå i andens värld i en andra omedelbarhet. Beteckningen för 
detta förlopp är bildning. 

I detta perspektiv kan recensionens titel – som alltid gäckat uttol-
karna13 – läsas som Kierkegaards indirekta erkännande av att inte heller 
han vågar kalla sig avdöd. Också han är en av de ännu levande, en som 
lika lite som Andersen besitter den eftertraktade livsåskådningen. In-
gen av dem tillhör de döda poeternas sällskap. Kierkegaards kritik av 
Andersens självbiografiska verk är i så mån av självbiografisk karak-
tär. Titeln är inte ett trotsigt triumferande, utan antyder snarare ett slags 
solidaritet, de ofullkomligas gemenskap. Mot bokens slut tillkännager 
också Kierkegaard att han som läsare värderar Andersen helt annor-
lunda än han gör som kritiker. Med ett vemodigt leende minns han sitt 
första intryck av boken och fylls med en sådan tacksamhet gentemot 
den författare ”som jag är skyldig allt”, att han inte önskar anförtro sig 
åt pappret. Istället föredrar han att, vid tillfälle, viska det i Andersens 
öra. I anslutning härtill rekommenderas Andersen att hålla ”vad jag 
med sympatetiskt bläck har skrivit, mot det ljus som är det enda som 
gör skriften läslig och meningen tydlig” (SKS 1,57; SV3 1,57). 

13 Jmf. Bonde Jensen, Jeg er kun en digter. Om Søren Kierkegaard som skribent,
Köpenhamn: Babette, 1996, s. 56 ff. 
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”till mods som en bokstav som tryckts bakvänd på raden” 
Huruvida Andersen någonsin hörsammade Kierkegaards metaforiska 
rekommendation vet man inte, men att Heiberg har hållit Kierkegaards 
manuskript upp mot den förklarande ljuskälla, ”som är det enda som 
gör skriften läslig och meningen tydlig”, tycks vara utom allt tvivel. 
Därmed har han fått sin förmodan bekräftad, att skriften, det retoriska, 
”stilen” rymmer uttalanden som underminerar de normativa kriterier 
utifrån vilka recensionen så drakoniskt bedömer Andersen. Om 
Heiberg hade fått möjligheten att kasta en blick i Kierkegaards jour-
naler från denna period så skulle han ha sett sin misstanke om recen-
sentens bristfälliga ”livsåskådning” bekräftad. När Kierkegaard skall 
skildra sitt existentiella tillstånd tillgriper han ofta liknelser som in-
volverar syntax, modus och aspekt, vilket innebär att man långt ner på 
grammatisk nivå kan spåra hur icke-konsoliderad han är i sin egen 
livsåskådning. Den 24 augusti 1839, alltså kring ettårsdagen av recen-
sionen av Andersen, noterar han:  

Jag är modfälld som ett schva14, svag och förbisedd som ett dagesh 
lene15, till mods som en bokstav som tryckts bakvänd på raden […] på 
min vakt mot mig själv och mina skriverier […] överhuvudtaget så re-
flexiv som någonsin ett pronomen. (SKS 18 EE:163; Pap. II A 540)  

Detta psykogram – som så småningom, i förädlad form, kom att till-
skrivas estetiker A (Jmf. SKS 2,30; SV3 2,26) – anger den instabilitet i 
subjektet till vilken fragmentet är en formmässig ekvivalent. Denna 
instabilitet utvecklas till fullo i en nedteckning från 17 januari 1839:  

Det är det sorgliga med mig, att mitt liv, mina självtillstånd, ständigt 
går efter två deklinationer, varför inte blott ändelserna blir olika, utan 
hela ordet förändras. (SKS 17 DD 197; Pap. II A 328) 

Där det av Andersen fordrades en ”livsåskådning” som manifesterade 
sig som ”försynen i romanen” och därför allestädes närvarande var 
”immanent närvarande i konstverket”, (SKS 1,36; SV3 1,39) kan Kier-
kegaard själv inte överskåda sitt subjekt ens på satsnivå. Den kritik, 
som recensenten Kierkegaard framför, motsvarar inte en existentiell 

14 Benämning på ett hebreiskt skrivtecken betecknande vokallöshet eller reducerat 
vokalljud. Övers. anm. 
15 Benämning på ett hebreiskt skrivtecken som används för att markera att konsonanten 
skall uttalas hårt. Övers. anm. 
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transparens i den unge mannen med samma namn. Detta har Heiberg, 
som gott kunde läsa innantill, kunnat förnimma och därför tackat nej 
till Kierkegaard, vilket han först muntligt och därnäst skriftligt medde-
lade den förhoppningsfulla människan.  

Epokal kontextualisering: Det heibergska huset 
Bildning betecknar en existentiell process, subjektets tillblivelse, dess 
individuation; men bildning indikerar även sedlighet, dekorum, goda 
manér, hövlighet, takt och ton, bildning är också att kunna behärska ett 
stort socialt register. 

Detta erfor Kierkegaard till fullo, när han avlade visit på Brogade 3 
ute i Christianshavn. Brogade 3 var nämligen inte vilken adress som 
helst, det var här herr och fru Heiberg höll till. En inbjudan till detta 
hem var för de äldre en ära och för de yngre ett slags passersedel till 
den köpenhamnska parnassen. Heiberg var inte bara diktare, kritiker, 
översättare, tidskriftsredaktör, pjäsförfattare och senare direktör för 
Det kongelige Teater, inte bara personifikationen av det eleganta och 
slagfärdigheten, ironi och urbanitet, de goda manéren och aristokratens 
spirituella färdighet när den är som bäst och värst. Han tycks med 
avsikt praktisera ett slags förbehållsamhetens konst, vari han efter he-
gelskt recept medierar motsättningarna och tempererar lidelserna så att 
de når ner till en viss affektlöshet; det räcker med en gnutta överdrift 
för att de goda manéren bara blir till manér och affektlösheten till af-
fekterad konstlad snobbism. Heiberg var någon man inte kunde bortse 
ifrån, han var en institution, en estetisk högsta domstol vars domar 
kanske inte alltid var rättvisa men oomkullrunkeliga och därför ödes-
digra. Och därtill var han gift med Johanne Luise Pätges, det gudom-
liga proletärbarnet som vid 13 års ålder blev föremål för hans 
distingerade, erotiska begär och nu var Danmarks obestridda pri-
madonna som alla beundrade och tillbad och förälskade sig i, flera av 
dem så bullrande liderligt att det ledde till djupa depressioner eller 
slutade i självmord i tidens tragiska stil.  

Heiberg är en modern människa som inte gör sig några illusoriska 
föreställningar om religionens framtid, istället gör han oförfärat gäl-
lande – och här bör nog teologerna ha sitt luktsalt inom räckhåll:  

Det tjänar intet till, att vi skulle vilja dölja eller besmycka sanningen: 
vi måste tillstå att religionen i vår tid mestadels är en sak för de obil-
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dade, medan den för den bildade världen hör till det förgångna, till det 
tillryggalagda.16

Synpunkten är en filosofisk programförklaring vars yttersta garant är 
självaste världsanden men Heiberg har samtidigt också en blick för den 
mer jordnära dimensionen i bildningsbegreppet. I de första numren av 
tidskriften Flyveposten, vilken han själv redigerade, skrev han artiklar 
om bildningens betydelse i det individuella och sociala livet, och då 
dessa artiklar senare kom att ingå i hans Prosaiske Skrifter var det be-
tecknande nog under rubriken ”Bidrag till en estetisk moral” (detta är 
en klart hybrid bestämning, vilken kandiderar som ett tankeväckande 
notabene till Kierkegaards åtskillnad mellan det estetiska och det eti-
ska). Den första av dessa artiklar heter ”Om den i det offentliga livet 
härskande tonen” och Heiberg skriver den under den välvalda pseudo-
nymen ”Urbanus”, vilket ju betyder den urbane, vilket i sin tur vill 
säga: den som kommer från och hör till staden. Emellertid är Heibergs 
intresse socialt i så mån att han önskar bibringa sin formlöst flytande 
samtid ett fast begrepp om hövligt skick i offentliga och sociala rum, 
till exempel under besök av läsesalar, konditorier, restauranger och 
naturligtvis på teatern, ett skick som väl att märka sträcker sig utöver 
de konventioner som gällande mode dikterar:  

Galanteri och levnadssätt betraktas som yttre egenskaper som måste 
iakttagas eftersom de nu en gång för alla hör till modet: men [allt för] 
få betänker att den hos vilken dessa inte bor i hjärtat, är som den som 
bär en pyntad dräkt på smutsigt linne17.

Den pragmatiska poängen är att bildningen kan och skall läras in, övas
in i den enskilde, vilket sker genom bemödandet att ta efter ett bildat 
uppträdande. En sådan möda är nämligen i sig själv bildande och för-
länar följaktligen den enskilde moraliska kvaliteter, ja Heiberg hävdar 
explicit, att ”moral och bildning är oskiljbara, och den ena tilltar i 
samma förhållanden som den andra”.18

Heibergs fälttåg mot den dåliga smaken vilket, veterligen, är det 
mest utbredda i sitt slag, förs snart på alla nivåer och innefattar även 
praktiken i hemmet vilken i Heibergs estetiska moral är ett kapitel för 
sig. Här raljerar han över att det finaste rummet, ”salen”, dagligdags 

16 Johan Ludvig Heiberg, Prosaiske Skrifter, bd. 1-11, Köpenhamn, 1861; bd. 1, s. 396. 
17 Johan Ludvig Heiberg, Prosaiske Skrifter, bd. 8, s. 456. 
18 Ibid., s. 444. 
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står tom medan familjen tränger ihop sig i en liten kammare. Till och 
med tjänsteflickan sitter i vardagsrummet med herrskapet vilket leder 
till att familjen kommer till att föra en rent ut sagt ”djurisk tillvaro”.19

Det är också något djuriskt över den föda som man under namnet av 
middagsmål sitter och häller i sig själv och andra gröthuvuden: 

Vi har väl enstaka nationella rätter som inte är att förakta, men den sto-
ra mängden av mjölkrätter, söta soppor och söta sallader, mjöliga såser 
etc. är sådant, som man i de flesta civiliserade länder skulle akta sig för 
att ställa på ett middagsbord. [...] Tillika härskar många fördomar, till 
exempel att varje rätt som framsätts på middagsbordet måste vara 
varm, så att man hellre äter någon uppvärmd och hoprörd plockmat, 
istället för en kall om dock saftig och närande kötträtt. Man ser också 
hellre till kvantiteten än kvaliteten; man äter hellre två eller tre portio-
ner av den välkända tunna söndagssoppan än låter sig nöjas med en 
portion stark och kraftig buljong.20

Heibergs näsrynkningar åt den danska husmanskostens kaotiska hop-
kok berodde inte bara på att hans gastronomiska förebilder är franska 
utan också på att sinnet för måltidens rituella och gemenskapsstiftande 
karaktär fördunstar helt och hållet om man bara glupskt förknippar 
måltiden med mat. Häröver uttalar han sig provokativt såväl som pro-
fetiskt:

Middagsmålet är av en djupgående betydelse i familjens husliga liv. 
Om detta föremål behandlas utan takt, ordning och sinne för skönhet 
kan man drista sig till att antaga att nämnda egenskaper saknas också i 
familjens alla övriga förhållanden. Vem har inte varit vittne till de så 
vanliga familjemåltiderna som påminner mer om tillfredsställandet av 
en djurisk nödvändighet än en behaglig sammankomst [...]. Den dåligt 
uträknade besparingen att hålla sig med knappt och odugligt tjänstefolk 
gör att betjäningen till största delen måste ombesörjas av husmodern 
och de vuxna döttrarna, vilka därför ideligen reser sig från bordet och 
springer ut och in, varmed konversationen tillintetgörs och det så väl-
görande lugnet försvinner. Små barn sitter till bords med de vuxna, äter 
och dricker på ett sätt som fråntar dessa aptiten och bidrar med sitt 
pladder till att störa lugnet och samtalen. Slutligen reser man sig från 
bordet med en tom och förvirrad förnimmelse såsom efter ljudet av en 
stampkvarn eller från en kopparsmeds upprepade hamrande och är lik-
som döv i själen.21

19 Ibid., s. 483. 
20 Ibid., s. 487 f. 
21 Ibid., s. 489 f. 
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Det heibergska äktenskapet förblev barnlöst varför fruktan för små-
barnens osaliga pladdrande vid middagsbordet i detta hänseende var 
ogrundad. Det är i bokstavlig mening en smaksak huruvida man vill 
tolka Heibergs försök att förädla människors livsföring som ett uttryck 
för estetisk totalitarism eller ett välgörande korrektiv till den form-
löshetens tyranni som i nyare tid har bemäktigat sig snart sagt varje 
samvaro och gjort ett riktigt samtal omöjligt. Under alla om-
ständigheter kan man dock knappast kalla Heiberg för hycklare efter-
som han omsatte sina estetiska teorier i praktiken både i sitt hem och i 
det offentliga, och hade alltså i detta avseende just den idé som 
Kierkegaard därefter specialiserade sig på att anklaga honom för att 
sakna.

Enten-eller
Om man intar ett helt överordnat perspektiv på Enten-eller skulle 
verket förmodligen kunna komma undan genom att liknas vid en 
bildningsroman. Mellan de två figurerna, estetiker A och etiker B, 
spänner nämligen ett individuerande kontinuum som formellt upprepar 
det kompositionsschema (hemma – hemlös – hem) genom vilket 
bildningsromanen låter sin huvudperson komma till klarhet över sig 
själv och sin bestämning i världen. Detta får sin motsvarighet i att dia-
logformen, som praktiseras i verkets andra del, ger läsaren intrycket av 
en progressiv utveckling från den unge A till den äldre B som med sina 
mogna och myndiga kommentarer till A:s villfarelser och felsteg an-
visar de sista och avgörande faserna i det kompositionsschema som A i 
framtiden kan orientera sig efter. Enten-ellers affinitet till bildnings-
romanen uttrycks också av utgivaren Victor Eremita som i sitt förord 
berättar hur han under arbetet med de funna anteckningarna plötsligt 
fick infallet ”att man skulle kunna utvinna en ny sida av dem genom att 
betrakta dem som om de tillhörde en enda människa” (SKS 2,20f.; SV3
2,19, Enten-eller, s 18. svensk övers. Stefan Borg). Knappt har Victor 
Eremita delgett läsaren sitt infall förrän han anför en hel rad utmärkta 
grunder emot det plausibla i ett sådant antagande – för att blott resigne-
rat kunna konstatera: ”Jag har dock inte kunnat avstå från det. Det 
skulle alltså vara någon som i sitt liv hade genomgått båda rörelserna, 
eller övervägt båda rörelserna.” (SKS 2,20f.; SV3 2,19, Enten-eller, s 
19, svensk övers. Stefan Borg).
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Utvecklar man implikationerna i Victor Eremitas antagande skulle 
den historia som B har lagt bakom sig alltså vara identisk med A:s 
historia. Verkets andra del kan följaktligen läsas som en fullbordad 
fortsättning av den fragmentariska första delen, i en sådan läsning 
skulle det individuerande utvecklingsförlopp som verket då beskriver 
bli både deskriptivt och normativt. Rörelselagen skulle då uppvisa 
följande: Var A är, har B varit, och där B är, borde A hamna. Verket 
ställer med andra ord inte två principiellt divergerande livsformer mot 
varandra, exponerar inte två i grunden skilda existensmodaliteter, utan 
skildrar en kontinuerlig process, ett liv i växande, en utveckling. En-
ten-ellers nominella likhet med bildningsromanen bekräftas för den 
delen även av den demonstrativa omständighet att det bakom den figur 
som Victor Eremita i sitt förord betecknade med bokstaven B befinner 
sig en assessor vars borgerliga namn är Wilhelm – och som alltså delar 
förnamn med huvudpersonen i Goethes Wilhelm Meister, bildningsro-
manen vor allem. Detta liknar obestridligen en tanke.  

Det är påfallande att Enten-eller, som troligen är den av Kierke-
gaards alla skrifter som har haft den mest vittgående verkningshisto-
rien, i så ringa grad har fått sina uttolkare att försöka genrebestämma 
den. Johan de Mylius hör till undantagen. Han anför nämligen Enten-
eller som ett av de tämligen få danska verk från 1840-talet som skulle 
kunna kvalificera sig till benämningen bildningsroman. De andra kan-
didaterna från detta, i så hänseende ganska magra, årtionde är Ander-
sens De to Baronesser och Paludan-Müllers Adam Homo, om vilka det 
dock, enligt Mylius, gäller att man genom att kalla dem bildnings-
romaner ”avsevärt tänjer på begreppet”. Detta visar sig i Andersens 
avslutning, som inte är mindre atypisk för genren än Paludan Müllers 
val av strofformen, som till och med tenderar att ”sluta sig om sig 
själv” och således försummar det individuella till förmån för det 
allmänna22. Liknande förbehåll gäller Enten-eller som endast ytligt 
liknar en bildningsroman:  

Boken skildrar en livsform i kris utan sammanhang och mening (A:s 
anteckningar) och pedagogiskt ställs häremot en livsform i harmoni, 
vilken rymmer delar av den första skildrade livsformen, men som nu, 
insatta i en högre förståelse, säkrar kontinuitet och varaktig till-
fredsställelse (B:s anteckningar). Andra delen rymmer ett regelrätt 

22 Johan de Mylius, Myte og roman, s. 250. 
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bildningstänkande, det mest omfattande och genomarbetade inom den 
danska traditionen.23

Efter dessa kvalifikationer tar modifikationerna fart:  

Lika fullt är det ju inte en roman, i varje fall inte en bildningsroman. 
Det som saknas är föreställningen om en utveckling, om ett förlopp. 
Om man överhuvudtaget skall föreställa sig att det är någon som för-
flyttar sig någonstans, att det hela inte är ett typgalleri där var och en 
talar i egen sak, så är övergångarna plötsliga, oförklarliga språng. Den 
enda som genomgår en process är Kierkegaards läsare.24

Genremässigt tycks Enten-eller alltså främst vara ett varken–eller, 
varken bildningsroman eller icke-bildningsroman. Det är också just 
denna ambivalens som intar en central plats i den karakteristik som 
Jørgen Dehs ansluter sig till. Enligt Dehs använder sig Enten-eller
nämligen av ”romanen som orienteringssystem” samtidigt som den 
dock underminerar detta ”orienteringssystem” och på så sätt utövar en 
slags ”dekonstruktion” av sig själv. Denna dekonstruktion är av opera-
tionell karaktär eftersom som den utgör ”en kritisk manöver som själv 
inte kan svära sig fri från det orienteringsmönster som den vill miss-
tänkliggöra”. Manöverns oundvikliga förutsättning är ”att situationen 
uppenbarligen inte rymmer någon möjlighet till ett trovärdigt alterna-
tiv”. Enligt Dehs hanterar Enten-eller således ”bildningsromanen 
ironiskt, det vill säga som ett misstänkt, men lika fullt oundgängligt, 
orienteringsmönster”.25

Att verket inte kan fullborda sig själv som en bildningsroman beror 
främst på huvudpersonernas problematiska relation till den försoning
som är dynamiken i bildningsromanens finaldeterministiska strävan. 
Med sin episodiska och fragmenterade livsföring motarbetar estetikern 
varje möjlighet till försoning med sig själv och den omgivande värl-
den, och förspiller därigenom sin ”kandidatur till hjälterollen i tidens 
roman”.26 Estetikern har alltså, enligt Dehs, ”tagit avsked från det prin-
cipiella och till följd därav också från varje form av bindande beslut, 
som skulle kunna föra hans liv in under romanens form-princip”.27 Att 

23 Ibid., s. 252 f. 
24 Ibid., s. 252. 
25 Jørgen Dehs, ”Den tabte verden”, Poul Erik Tøjner, red. Joakim Garff & Jørgen 
Dehs, Kierkegaards æstetik, København: Gyldendal, 1995, s. 136. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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estetikern förskingrar sina möjligheter att inträda i bildningsromanens 
dramaturgi beror på hans styvnackade inställning till att förflytta sig 
existentiellt överhuvudtaget. Kort sagt, estetikern disponerar inte över 
vad Dehs betecknar som ”den uppbyggliga fortsättningen”.28

Med sitt uttalade sinne för att hitta hem kunde man tycka att etikern 
å andra sidan tämligen obesvärat kunde ha skaffat sig tillträde till 
bildningsromanen. Men just för att han, i verket, redan har förverkligat 
de uppbyggliga möjligheter som estetikern avsvär sig, har också han 
diskvalificerat sig för en plats i bildningsromanen. I motsats till hjälten 
i en bildningsroman är han inte längre på väg, han har nått fram, varför 
hans självframställning överskrider bildningsromanen ”som en på-
hängd omständlig epilog”.29

Estetikern och etikern befinner sig med andra ord i varsin ände av 
bildningsromanen utan möjlighet att kunna nå fram till varandra över 
romanens mitt. Tvärtom är de ”till den grad åtskilda att det – trots as-
sessorns löften om en möjlig harmoni – kommer att handla om helt 
inkongruenta värdesfärer”.30 Mellan de två, estetikern och etikern, upp-
står följaktligen en markant asymmetri som får själva det schema uti-
från vilket bildningsromanen orienterar sig och önskar fullbordas, att 
bryta samman:  

Kierkegaards konfrontation mellan estetikern och assessorn kommen-
terar bildningsromanen genom att försätta dess estetiska och dess upp-
byggliga komponent i en utsiktslös dialog. Därmed slås romanen i 
spillror: den mitt, i vilken utvecklingen skulle ha ägt rum, det vill säga 
i vilken verkligheten i stigande grad skulle fånga hjälten, är utelämnad. 
Genom detta ingrepp sätter Kierkegaard själva det förlösande i en så-
dan roman inom parantes: övergången från den förlorade till den åter-
vunna världen.31

Med andra ord: den fallna och hemlösa estetikern A restitueras aldrig 
som den hemkomne assessor Wilhelm. 

Kritikens emancipatoriska möjligheter 
Kierkegaard uttrycker inte någonstans hur han trivdes i de heibergska 
kretsarna men kontrasten mellan fadershemmets mörka, herrnhutiska 

28 Ibid. 
29 Ibid., s. 134. 
30 Ibid., s. 135. 
31 Ibid. 
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nöjsamhet och den lätta kristalliserade sällskapligheten torde ha varit 
så våldsam att det måste ha avkrävt Kierkegaard en extraordinär in-
tellektuell insats för att kunna hålla sig upprätt. Ett bland flera tänkbara 
motiv till det litterära mordet på Andersen har troligen varit att vinna 
Heibergs gunst och denne kunde varken fatta Andersens genialitet eller 
uthärda hans framgångar. Kierkegaard fortsätter med sina heibergska 
inviter i magisteravhandlingen Om Begrebet Ironi och den i dubbel 
mening stora debutboken Enten-eller. Heiberg behandlas där med en 
omfattande artighet som annars var Kierkegaard främmande och som 
visserligen skulle kunna förklaras av novisens nervositet för att inte 
behaga tillräckligt. Betecknande nog blir då även Heibergs geniala 
gemål samt hela nationalscenen inkluderade i lovprisningen. Heiberg 
kunde inte ha varit annat än nöjd, Heibergs stöd skulle Kierkegaard 
kunna räkna med, han ville inte göra honom besviken.  

Det var inte desto mindre just vad han gjorde och med råge. Den 
första mars 1843, alltså endast tio dagar efter utgivningen av Enten-
eller, ger han boken ett preliminärt omnämnande i ett av sina Intelli-
gensblade, i artikeln ”Litterär vintersäd”, där han elegant kåserar över 
de böcker som utkommit under det nya året. Och han fortsätter:

Vidare har det i dessa dagar, liksom en blixt från klar himmel, plötsligt 
slagit ned ett monster till bok i vår läsekrets. [...]. Det är därför närmast 
med hänsyn till volymen som boken kan kallas ett monster, ty den im-
ponerar redan genom sin massa, innan man ens vet vilken ande som 
bebor den, och jag tvivlar inte på att författaren skulle få in lika mycket 
på att låta den ses för pengar som att låta den läsas för pengar. Dess 
stora massa är en inledande obehaglighet som man får sätta sig över. 
Man tänker: ”Har jag tid att läsa en sådan bok, och har jag någon ga-
ranti för att uppoffringen kommer att löna sig?” Man känner sig under-
ligt gripen av själva titeln när man applicerar den på sitt eget förhållan-
de till boken och frågar sig själv: ”Skall jag antingen läsa den, eller
skall jag låta bli?” Vi lever inte längre i Guldåldern, utan, som bekant, i 
järnåldern, och än bestämdare uttryckt, i Järnvägs-åldern: vad är det då 
för en besynnerlig anakronism att komma med en dylik farrago [virr-
varr, röra] i en tidsålder vars uppgift är att behärska de längsta avstån-
den med den kortaste tiden”32

Heiberg är vansinnigt arg och fortsätter sina kultiverade förnärmelser 
sida upp och sida ner till stor munterhet för den bildade läsekretsen, 
där alla – med undantag för en enskild – säkerligen kände sig väl un-

32 Johan Ludvig Heiberg, Intelligensblade, nr. 24, København, 1843, s. 285-292. 
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derhållna. Biografiskt sett markerar omnämnandet en kulminations-
punkt i det problematiska förhållandet mellan den erfarne trollkarlen 
och hans geniale lärling,33 men i föreliggande sammanhang är den in-
tressant också av två andra orsaker. För det första: Om man kan sätta 
sig över Heibergs moraliska indignation och hegelska smakdomar är 
substansen i hans litterära kritik uppenbarligen att Enten-eller inte artar 
sig som den bildningsroman Heiberg hade önskat från Kierkegaards 
hand. Heiberg recenserar verket som om det vore en bildningsroman – 
liksom Kierkegaard gjorde med Andersens verk fem år tidigare. För 
det andra: Hur sårande omnämnandet än måste ha varit för Kierke-
gaards fåfänga, frigör den också honom från varje vidare förpliktelse 
gentemot epokens bildningsparadigm och genreförväntningar. Trots att 
man knappast kan förklara Kierkegaards enorma produktion från En-
ten-eller till och med Efterskriften som en enda lång protest mot hei-
bergianernas bristande uppskattning,34 så är och förblir det anmärk-
ningsvärt att Kierkegaard inom loppet av en förhållandevis kort tids-
rymd lägger om sin produktion så att den i ringaktning för Goethe och 
Hegel går stick i stäv mot allt vad Heiberg och hans krets älskade och 
beundrade. Den harmoniske Wilhelm avlöses snart av marginella 
skepnader, undantag såsom Abraham, Job och Sokrates, vilka är till 
den grad dunkla, diskontinuerliga, och konfliktfyllda att deras liv 
kommer att bero på ett utifrån kommande ingripande och därför en-
dast, om ens möjligt överhuvudtaget, kan lyckas i kraft av det absurda. 
Om det som Kierkegaard skriver är romaner så är det inte bildnings-
romaner utan anti-bildningsromaner, inte utvecklingsromaner utan 
avvecklingsromaner, eller kanske snarare invecklings- och avveck-
lingsromaner eftersom individen i dessa romaner vecklas in i sig själv i 
takt med att sociala, kulturella och konventionella religiösa normer 
avvecklas.

Gjentagelsen – en dekonstruktiv bildningsroman? 
Ett smärre intryck av allt detta kan man bilda sig genom att (än en 
gång) läsa Gjentagelsen. Verket mimerar nämligen bildningsromanens 
förlopp, det imiterar det en aning, men parodiskt, trotsigt, det är en 

33 Joakim Garff, SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi, Köpenhamn: GAD, 
2000, s. 61ff., s. 190 ff. Finns även i svensk översättning: Søren Aabye Kierkegaard. 
SAK. En biografi, Nora: Nya Doxa, 2002. 
34 Jmf. Henning Fenger, Kierkegaard-Myter og Kierkegaard-Kilder, Odense: Odense 
Universitetsforlag, 1976, s. 121. 
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näsvis bok. Och den är inte skildringen av hur ett nu grundligare förk-
larat subjekt når fram till sig själv, utan tvärtom en rad misslyckade 
försök att återvända till mer användbara utgångspunkter. Parallellt med 
denna vanartiga verksamhet oroar Gjentagelsen också något så vitalt 
som bildningsromanens finaldeterministiska strävan, den tar slut ge-
nom att upplösa sig i en diffus gest ut mot en desorienterad läsare. Den 
unga människans försök att upprepa berättelsen om Job får ett lätt 
forcerat och något flimrande utfall och reser ytterligare en intrikat 
fråga för bildningsromanen: huruvida en (annans) historia överhuvud-
taget kan upprepas. 

Å andra sidan uppvisar verket en direkt bildningskritik i Constantin 
Constantius’ hänförda kommentarer till uppsättningen Der Talisman, 
en fars som uppförs på Köningsstädter Theater. Redan den verbala 
gestik med vilken Constantin Constantius banar väg genom texten för 
att kunna utpeka Köningsstädter Theater, röjer hans stora svaghet för 
det opretentiösa och icke-etablerade:  

Berlin har tre teatrar. Vad som i Operan presteras som opera och ballet, 
skall vara storartat, vad som presteras i Skådespelshuset, skall vara 
lärorikt, bildande blott inte lustfyllt. Jag vet inte det. Däremot vet jag, 
att det finns en teater i Berlin som heter Köningsstädter Theater. (SKS
4,29; SV3 5,135)  

Flera sidor framåt framhäver Constantin Constantius hur farsen med 
sin planlösa plötslighet förskjuter de genreförväntningar som den bil-
dade teaterpubliken möter upp med och hur föreställningen skiljer sig 
från det mer välbekanta genom att involvera den enskilda teaterbesöka-
ren rent fysiskt. Farsen lever nämligen på publikens skratt och blir 
därigenom en synnerligen kroppslig kommentar till den bildade pub-
likens själsligt förädlade applåder. Som en hojtande totalteater som 
bryter ned gränsen mellan scen och publik, blir farsen en påminnelse 
om otillbörligheternas primat och periodiska dominans, ett veritabelt 
och potenserat ”lustspel” (SKS 4,34; SV3 5,139). Tack vare sin frappe-
rande brist på egentlig handling och episk utveckling är farsen, kort 
sagt, ett stycke teatraliserat anti-bildning och kan därmed betraktas 
som verkets kommentar till sig själv, för inte heller Gjentagelsen låter
sig episkt fastställas, och den uppför sig, betraktad på rätt sätt, lika 
oförutsägligt som det geniala skådespelarparet Beckmann & Grobecker 
skall ha gjort i farsen.  
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Denna oförutsägbarhet är verkets väsen och avgränsar det gen-
remässigt gentemot bildningsromanen. Poängen är naturligtvis inte att 
Gjentagelsen inte skulle likna en bildningsroman, det är det så många 
andra romaner som inte gör, nej, poängen är att Gjentagelsen rymmer
en lång rad klassiska bildningsfaktorer som demonteras en efter en: 
Constantin Constantius resa till Berlin är just inte en bildningsresa utan 
ett tvivelaktigt experiment som föregiver att nära ett upphöjt kunskap-
steoretiskt intresse i upprepningens möjlighet men som efterhand 
avslöjar sina mindre ädla motiv och slutar med att sjunka samman i 
regelrätt absurditet. När den misströstande Constantin Constantius 
återvänder hem från sin berlinska hemlöshet är det inte till en större 
insikt utan till en bostad som befinner sig i samma kaos som han själv 
psykiskt är kastad ut i. Likaså flyr den unge mannen till Stockholm 
men i berättelsen återvänder han aldrig hem. Och hela frågan om äk-
tenskapet, vilken Wilhelm i den andra delen av Enten-eller tematise-
rade som bildningsfaktorn par exellence, slutar likt en slapp och tom 
parantes som virvlar runt långt bakom i det individuerande utveck-
lingsförloppet. Den kontinuitet som vanligtvis är en verksam princip i 
bildningsromanen bryts upp gång på gång och tolkas i en rad episo-
diska förlopp och tillfälliga småberättelser. På ett motsvarande sätt blir 
också den tidsaxel som vanligtvis avtäcker sig i en bildningsroman 
uppklippt och spretar slutligen i åtskilliga riktningar. Och sist men inte 
minst har förhållandet mellan berättare och författare genomgående i 
hela boken utsatts för så många omvändningar, demonteringar och 
remonteringar att själva identitetsproblemet framstår som betydligt 
större vid bokens slut än vid dess början. Gjentagelsen är kort sagt en 
dekonstruktiv bildningsroman, periodens obestridligt första och allde-
les säkert den mest kuriösa i sitt slag. Att Kierkegaard skulle ha tolkat 
Gjentagelsen annorlunda och provocerad av en nog så negativ recen-
sion från Heibergs hand också försökte sig på ett försvar av konsis-
tensen i sitt verk (Jmf. Pap. IV – 108-124), vet jag mycket väl, det 
enda (men också det absolut bästa) argument jag har är att i detta hän-
seende säger Kierkegaards text högröstat emot sin författare.35

35 Jmf. Joakim Garff, Den Søvnløse. Kierkegaard læst æstetisk/biografisk,
Köpenhamn: Reitzel, 1995, s. 115-156. 
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Frygt og Bæven – att återvända till sin ”Primitivitet” 
Bildningsromanens dekonstruktion förs vidare i Frygt og Bæven 
vilken, som bekant, är ett modernt teologiskt och psykologiskt åter-
berättande av den ursprungliga berättelsen från den första Mosebokens 
22 kapitel om Abraham som begav sig till Moriaberget för att offra sin 
son Isak. Denna berättelse är långt ifrån verkets enda, snarare är den ett 
slags narrativ folie under flera andra berättelser som vad det gäller 
fatalitet och etiska konflikter påminner om Abrahams. Det handlar om 
ett ganska omfattande persongalleri, riddare av olika rang och ordnar, 
hjältar som Agamemnon, Jefta och Brutus, besjälade med större eller 
mindre hjältemod, flera köpenhamnska borgare av den mer anonyma 
sorten samt en räcka par, havstrollet och Agnete, Tobias och Sara, 
Faust och Margareta, vilka bildar par i historien just för att de aldrig 
blev det i verkligheten. 

Inte någon av dessa berättelser förbinder sig till bildningsromanens 
kompositionsschema, tvärtom. Redan genom själva temat – Abrahams 
offer av Isak – och den därmed förbundna frågan om den teologiska 
suspensionen av det etiska, har Frygt og Bæven överskridit bildnings-
romanens ramar och placerat sig nästan trotsigt utanför dess vanliga 
motivsfär. Bildningskritiken formuleras också direkt när boken på 
halva vägen stannar upp och frågar:  

Vad är då bildning? Jag trodde att det var den kurs som den enskilde 
fick genomgå för att hinna upp sig själv; och den som inte vill ge-
nomgå denna kurs, honom hjälper det föga att han är född även i det 
mest upplysta tidevarv. (SKS 4,140; SV3 5,43, Fruktan och bävan, s
45. svensk övers. Richard Hejll)  

Den säregna formuleringen ”att hinna upp sig själv” anger att bildning 
inte består i att överta eller införliva (bildnings)kulturens värderingar 
och normer, assessorns allmänhet, utan omvänt, i att besinna sig över 
det jag var redan innan kulturens djupgående präglingar av mitt liv. Att 
man skall ”hinna upp sig själv” är med andra ord att man skall börja 
om från början i sig själv, vilket i sin tur vill säga, jag skall förhålla 
mig till det elementära och sant betydelsebärande i mig själv, mina 
passioner, mina prekulturella förutsättningar. Bildning är att med pas-
sion byta plats i sig själv.  

Att hinna upp sig själv är emellertid inte endast att röra sig rakt 
bakåt i sig själv. Det är dessutom, och inte minst, att åter beträda de 
omvägar som man mer eller mindre avsiktligt beträdde tidigare i livet 
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och alltså beträdde innan man inledde sin bildnings-”kurs” på allvar. 
Människan blir uppenbarligen sig själv på omvägar, ty det är endast på 
dessa som man kan komma tillbaka till de ”fundamentala frågorna” 
(Pap. VIII 2 – 89, 186). Av samma orsak intar omvägens nödvändighet 
en prominent ställning i den kierkegaardska bildningens kurs. Låt mig 
förklara detta lite närmare. 

Omvägens nödvändighet motsvaras av tanken på det brutna självet. 
Det etiska siktet med bildningens kurs är att göra varje människa till 
”den sanna, den hela Människan”, (SKS 4,325; SV3 6,117, Begreppet 
ångest, s 35, svensk övers. Stefan Borg) som det heter i Begrebet Ang-
est, vilket återigen beror på en dubbel förutsättning. För det första att 
individen inte redan, och på förhand, är vad den skall vara; för det 
andra att individen endast kan bli sig själv genom att dess självförståel-
se förskjuts eller bryts så att det kommer att överskrida den mer eller 
mindre rousseauska föreställningen om självutveckling som ett konti-
nuerligt och harmoniskt växande. ”Självet måste brytas för att bli 
själv” (SV1 11,177; SV3 15,120) heter det programmatiskt i Sygdom-
men til Døden. Genom sådana brytningar blir människan till ”ande”, 
alltså till ett väsen som förhåller sig till sig själv och som genom detta 
självförhållande förhåller sig till Gud – för att nu parafrasera lite av det 
kompakta syntesbestämmandet i Sygdommen til Døden. 

Föreställningen om människans prekulturella förutsättningar åter-
upptar Kierkegaard 1847 i skisserandet av sina (aldrig hållna) föreläs-
ningar om ”Den ethiske og den ethisk-religieuse Meddelelses Dia-
lektik”, vari en återupptagen betecknelse är betecknelsen ”Primitivitet” 
(Pap. VIII 2 – 86, 187) som skall visa sig vara ett essentiellt element i 
den kierkegaardska bildningens kurs. Kierkegaard kan då också hävda 
att var och en bör ha ”sitt primitiva intryck av tillvaron – för att vara 
människa.” (Pap. VIII 2 – 86, 197 f) Ontologiskt betecknar ”primitivi-
teten” nämligen det som gör sig gällande i individen innan den påbör-
jar den ”kurs” som är möjlighetsbetingelserna för ”att hinna upp sig 
själv”. Eller som Arne Grøn formulerar det:  

Bildning som sann uppfostran kräver att det avgörande inte blir till 
först genom bildningen, utan finns utanför bildningen. Primitivitet 
handlar om detta ”utanför” som bildningens betingelse.36

36 Arne Grøn, ”Dannelse og karakter”, Kritisk forum for praktisk teologi, nr. 58, s. 19-
35, Århus, s. 34. 
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Om detta subjektets autentiska förhållande till sig själv använder Kier-
kegaard bland annat uttrycket ”primitivitet” och kan rakt ut beteckna 
sig själv som en primitiv tänkare som inte har nått fram till sina exis-
tentiella insikter på litterära omvägar eller genom banalt efterapande 
utan däremot har hämtat fram dem ur sig själv:  

Min förtjänst av litteratur blir alltid att ha framsatt hela det existentiella 
omfångets avgörande bestämningar så dialektiskt skarpt och så primi-
tivt som åtminstone mig veterligt inte är gjort i någon litteratur, och 
inte heller har jag haft skrifter att rådgöra med”. (Pap. VII 1 A 127)  

Det är just denna ”primitivitet” som i synnerhet den sene Kierkegaard 
sätter i förbindelse med sin radikaliserande framställning av kristen-
domen. ”Människorna är perfectibla”, heter det sarkastiskt, ”man kan 
lika väl få dem till det ena som till det andra, lika väl till att fasta som 
till att leva i världslig njutning – endast ett är dem av betydelse, att de 
är på samma sätt som alla andra […]. Men det Gud vill ha är varken 
det ena eller det andra – utan primitiviteten” (Pap. XI 1 A 62). 

En antropologisk ekvivalens till ”primitivitet” är begreppet ”egen-
domlighet” om vilket Kierkegaard året innan sin död, i en dagboksan-
teckning med titeln ”Mänsklig Bildning”, meddelar:  

Av styrelsen är varje människa förlänad egendomlighet. / Livets bety-
delse skulle då vara just att genomföra denna egendomlighet, stärkas 
och mogna i de kollisioner som den kan frambringa med omvärlden. / 
Den mänskliga bildningen däremot är demoraliserande, beräknad på att 
lära en människa konststycket att inte göra en min, inte yppa ett ord, 
inte företaga sig det minsta utan att ha den garantin att innan henne är 
det många andra som har burit sig likadant åt. Därigenom menar man 
sig uppnå att undgå alla faror, alla kollisioner, all den ansträngning, 
som är förbunden med att vara egendomlighet. […] All frälsning för en 
sådan människa ligger i att bli en personlighet – men det finns inte nå-
got större avstånd från personlighet än en sådan bildad. Det är sant, 
hon är vanligtvis fritagen från allt det som kan vederfaras egendomlig-
het, att komma att stå ensam, att ansträngas i primitivitet, […] men i 
sin djupaste grund är hon demoraliserad, en omänniska, en vanskapel-
se, hon har på ett sätt upphört att vara en Guds skapelse och har blivit 
en skapelse, som – motbjudande! – har människosläkten till skapare. 
[…] Endast Gud kan skapande ge egendomlighet, när människan skall 
stå Gud efter i detta konststycke, består det i: att ta bort egendomlighe-
ten. En sådan bildad är således omskapad till en människoskapelse […] 
ja det ringaste djurs vara är mer värt än ett sådant vara, vilket ju därför 
inte heller står i skuld till Gud men som genom skuld är människans 
egna verk. (Pap. XI 2 A 177) 
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Kierkegaard förutsätter uppenbarligen att en människa alltid, medvetet 
eller omedvetet, bildas. Den som inte vill bildas av Gud och således 
vara Guds skapelse blir istället bildad av det omgivande samhällets 
gällande normer och sociala föreskrifter och riskerar därmed att bli en 
produkt av dessa – för att på så vis sluta som den figur som Kierke-
gaard kallar kälkborgare. Kälkborgaren är inte en sociologisk utan en 
existentiell beteckning för var och en som gör så som ”man” gör och 
härmed obemärkt sjunker in i tidens strömningar. Därför pågår det 
alltid en mer eller mindre synlig kamp om rätten till att bilda den andre 
eller de andre, varför bildning oundvikligen knyts till en maktens 
diskurs, socialt såväl som individuellt, etiskt såväl som religiöst. Be-
traktat med Kierkegaards ögon skulle förhållandet mellan bildning och 
kristendom således alltid vara oförsonligt. Detta uttalar han sig om i en 
anteckning från 1850:  

Mynster menar väl ungefär (och detta är det moderna överhuvudtaget) 
att det kristna är: bildning. Men detta begrepp, bildning, utan vidare 
bestämning, är ytterst tvivelaktigt, och kanske till och med stick i stäv 
mot kristendomen, nämligen då det blir njutning, förädling, blott 
mänsklig bildning. Skulle det kristliga vara bildning så måste det vara 
en karaktärs-bildning, eller bildning till att vara karaktär.” (Pap. X 3 A 
588) 

I ett hypotetiskt konjunktiv, som mer än antyder, hur kritisk Kierke-
gaard förhåller sig till möjligheten av en förbindelse mellan bildning 
och kristendom, kan han med nöd och näppe tolerera tanken på en 
”karaktärs-bildning”. En sådan ”karaktärs-bildning” under kristna 
förtecken betyder för den sene Kierkegaard att man låter sin existen-
tiella praxis regleras av en imitatio Christi vars objektiva och synliga 
korrelat är martyrskapet. Och martyrskapet är inte en metafor utan 
tvärtom en manifestation, en direkt kommensurabilitet i form av en 
synlig och utvärtes handling som springer ur det teologiska förhål-
landet att den kristne är förpliktad att träda i karaktär för att gestalta sin 
distinkta åtskillnad från världen. ”Gud önskar inte dessa exemplar-
människor som slösar bort livet”, förklarar Kierkegaard, ”ty varje 
människa är bestämd till att bli individ det vill säga som primitivt 
förhållande sig till Gud, inte deltagande i million-pladdret”. Att 
förhålla sig primitivt till Gud är också att förhålla sig direkt och bok-
stavligt omodifierande till Nya testamentet. Därigenom blir samman-
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stötningen med gällande sociala och etiska normer oundviklig, ty ”så 
snart en individ sålunda förhåller sig primitivt till Gud per [genom] 
Nya testamentet, och nu förstår det på sitt vis kommer hon också, när 
hon inte släpper det, att kollidera” (Pap. XI 1 A 155). 

Det är en sådan kollision som högljutt och spektakulärt inträffar i 
den så kallade kyrkokampen eller kyrkostormen. Denna uppfyllde 
Kierkegaards sista levnadsår men hade länge varit under förberedande 
i hans verk och dagböcker och man kan finna dess polemiska parallel-
logram i Afsluttende uvidenskablig efterskrift där följande ultra-
radikala maxim lanseras: ”ju mer bildning och vetande – ju svårare är 
det att bli en kristen” (SKS 7,349; SV3 10,79). Om den tidige Kierke-
gaard, vilket hävdats av Johannes Sløk,37 skulle vara en humanismens 
tänkare, så liknar den sene Kierkegaard snarare en anti-humanismens 
teolog som i den radikaliserande kristendomens namn inte bara pro-
klamerar utan dessutom bidrar till att verkställa sin välkända tes: att 
kristendomen helt enkelt inte finns. 

Den oundvikliga bildningen eller: författarskapet som för-
fattarens bildningsroman 
Jag måste sluta nu, det vet jag mycket väl, men jag skulle först vilja 
komma fram till ett sista påstående som har att göra med själva den 
observation som väckte mitt intresse för det kierkegaardska bildning-
skomplexet. Låt mig därför mycket kort skissera: som den första i 
raden av sina biografer reflekterar Kierkegaard själv ingående över 
transaktionen eller utväxlingen mellan liv och skrift. Detta sker spo-
radiskt i hans dagböcker men tematiseras storstilat i Synspunktet for 
min Forfatter-Virksomhed där han gör sig all möjlig möda för att 
forma kapitlen och styra förloppet i den berättelse som eftervärlden 
inte enbart skall godtaga utan också gärna upprepa och skriva vidare 
på, varvid Synspunktet blir en fiktiv dokumentation, en dokumentafik-
tion som näst intill tigger om att få bli dekonstruerat. 

Samtidigt är Synspunktet kanske något av det närmaste Kierkegaard 
kommer att skriva en självbiografi som, väl att märka, är speciell på så 
vis att när Kierkegaard ser tillbaka på sitt liv ser han just inte något liv 
utan han ser skrift, massor av skrift. Någonstans mitt i Synspunktet 
bekänner också Kierkegaard beredvilligt att han ”under långa perioder 

37 Jmf. Johannes Sløk, Kierkegaard – humanismens tænker, Köpenhamn: Reitzel, 
1978.
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[inte] sysslade med någonting annat än att göra dialektiska övningar 
spetsade med fantasi, prövande min ande liksom man stämmer ett in-
strument: men jag levde egentligen inte” (SV3 18,129). Om det nu inte 
är uppenbart vilket ”jag” det är som inte har levt, så är det i alla fall 
tydligt att jaget i fråga har tvingats viga plats åt skriften som å sin sida 
så att säga har utnyttjat sin skribent i en högre saks tjänst. Detta bety-
der bland annat, tänker Kierkegaard, att han stricte dictu helt enkelt 
inte har varit författarskapets egentliga författare, han har snarare fun-
gerat som medförfattare, som ett slags spökskrivare, varför han heller 
inte med auktoritet kan uttala sig om det skrivnas innersta mening – 
”och dock är jag ju den som har utfört det och med reflektion gjort vart 
enda steg” (SV3 18, 124f). 

Kierkegaard förvånar sig över den främmande insatsen i författar-
skapet men kommer inte till den tanken att texternas semantiska 
mervärde, detta medskrivande, skulle kunna springa ur språket som ju 
alltid är större än sin skribent och som redan i kraft av sina grammati-
ska regler tvingar den skrivande in i särskilda spår, ja kanske till och 
med leder den skrivande i en bestämd riktning. Eller som det heter i en 
av de utelämnade passagerna i Efterskriftens manuskript: ”Den talan-
des röst kommer från mig, men det är inte min röst, den skrivande 
handen är min, men det är inte min handskrift” (Pap. VII – 80,2). 
Kierkegaard kom aldrig att få läsa Wittgenstein. Det föll heller inte 
honom in att själva skrivprocessen kan aktivera omedvetna krafter i 
den skrivande som till sin förvåning kan se sig själv beröra ämnen som 
normalt hålls tillbaka av effektiva förträngningar. När man därför vid 
flera tillfällen uppehåller sig vid ”ett oförklarligt något, som tyder på 
att jag liksom är hjälpt av någon annan, [på så vis] att jag kom att ut-
föra och säga något, vars fulla betydelse jag stundom förstår först i 
efterhand”, (Pap. X 5 – 168, s. 362) så skulle ett sådant ”oförklarligt 
något” kunna läsas som det omedvetnas verksamhet i texten. Kierke-
gaard, kom heller aldrig – för att nu framhärda i anakronismer – att 
läsa Freud. Däremot tolkar Kierkegaard sin erfarenhet religiöst och 
betecknar den främmande insatsen i författarskapet som ”Styrelsens 
roll”. Det är, förklarar han, ”så kategoriskt bestämt som möjligt […] 
Styrelsen som har uppfostrat mig, och uppfostran är reflekterad i pro-
duktivitetens process” (SV1 13,562). 

Denna föreställning om ”Styrelsens roll” är inte ett stycke galoppe-
rande megalomani utan istället snarare dess motsats, ett erkännande om 
en begränsad autonomi: skribenten är inte endast den som skriver, han 
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är även den som blir skriven när han skriver. Passionen går därför inte 
bara från mannen in i verket utan även från verket över i mannen. Och 
därigenom blir författarskapet – förutom allt annat – en personlig 
tillblivelseprocess, ett slags utvecklings- eller bildningsroman vari 
skriften själv står i ett befruktande och förlösande, majeutiskt förhål-
lande till sin skribent som kan se tillbaka på sin produktion som sin 
egen ”uppfostran” och ”utveckling”, som det heter med två av de mest 
emblematiska termerna från bildningsromanen. Kierkegaard är inte 
enbart, som det så ofta hävdats, ett barn av sin tid, han är dessutom, vill 
jag påstå, ett barn av sina skrifter, han är skriven eller – all bildnings-
kritik till trots – bildad av dem. 

Översättning från danska av Jonna Lappalainen 
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