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N ie l s  THULSTRUP: Kierkegaards forhold til Hegel o g til den spekulative idealisme 
indtil 1846. Akad. avh. Khvn 1967.

Niels Thulstrups länge emotsedda religionsfilosofiska avhandling tar upp ett verkligt 
centralt problem och det vore underligt om hans resultat inte skulle få återverkningar 
på mycket som skrivs om Kierkegaard i fortsättningen, antingen det nu skrivs från 
litteraturhistoriska, teologiska eller filosofiska utgångspunkter. Många forskare ute i 
världen —  ty Kierkegaard är ju ett av de få litterära genier i Skandinavien som verk
ligen läses och studeras i hela världen —  skulle kanske rentav anse att Thulstrup gripit 
sig an med det viktigaste problemet i hela den moderna nordiska idéhistorien. Natur
ligtvis har Kierkegaards beroende av Hegel och framför allt hans kritik av Hegel upp
märksammats förut; Geismar, Bohlin, Hirsch och Diem är bara några i den långa raden 
av bemärkta Kierkegaardsforskare som sysslat med ämnet. Uppfattningarna om vad 
Hegel egentligen betytt för Kierkegaard har emellertid gått vitt i sär. Somliga har häv
dat, att Hegels inflytande på Kierkegaard varit mycket omfattande: också i sin kritik av 
Hegel skulle Kierkegaard vara ett slags hegelian. Drivs denna synpunkt med tillräcklig 
energi, sätts givetvis originaliteten i hela Kierkegaards tänkande i fråga. Hans insats 
reduceras så att säga till att bli en individualistisk randanmärkning i marginalen av den 
hegelska idealistiska spekulationen. Andra har däremot hållit före, att beroendet in
skränker sig till övertagandet av vissa filosofiska termer och/eller sätt att föra en argu
mentation, medan själva idékärnan skulle vara helt originell och från Hegel starkt av
vikande. Några menar, att Kierkegaard inte så mycket läst Hegel i original utan snarare 
läst och reagerat på sina danska samtidas —  t. ex. J. L. Heibergs och H. L. Martensens —  
utläggningar av Hegel. Fortsätter man på den linjen, blir det sålunda inte Hegel utan 
snarare alla de många efterhegelianer som »gik udover» Hegel som Kierkegaard egent
ligen ville komma åt, när han skred till sin berömda uppgörelse med »Systemet». Det 
har också talats om olika faser av Hegeltillägnelse, men både om när de inträdde och 
vad de egentligen innebar har man inte varit överens.

Thulstrup har tagit upp denna invecklade problematik till förnyad och grundligare 
granskning, och kanske just därför att ämnet är så abstrakt och undanglidande, har han 
bemödat sig om att i sin egen framställning vara desto mer konkret, precis och klar. 
Det är en ren njutning att läsa hans avhandlingsprosa, som aldrig någonsin lämnar 
läsaren i tvivelsmål om exakt vilka problem avhandlingsförfattaren åtagit sig att lösa, 
vilket material och vilka metoder han anlitar och vilket resultat han anser sig ha nått 
fram till. Det är också nästan generande enkelt att sammanfatta avhandlingens huvud
teser, eftersom förf. själv gjort det så bra. Huvudpunkterna kan sägas vara följande. H e
gel visar, i synnerhet i Phänomenologie des Geistes, Wissenschaft der Logik och Encyclo- 
pädie der philosophischen Wissenschaften stadierna från omedelbarhet till absolut ve
tande i en utveckling, som antas försiggå med absolut nödvändighet och på ett sådant 
sätt, att den enskilda mänskliga individen hotar att bli en bricka i den världshistoriska 
utvecklingens stora spel. Kierkegaard däremot visar stadierna från omedelbarheten till 
tron i en utveckling som antas försiggå språngvis, i frihet och på ett sådant sätt, att 
individen dvs. den enskilda existerande människan blir av den största betydelse, under 
det att den världshistoriska utvecklingen blir närmast betydelselös. Principiellt har Hegel 
och Kierkegaard således ingenting gemensamt som tänkare, varken vad objekt, mål eller 
metoder angår. Detta är avhandlingens första och centrala huvudtes. Historiskt sett vak
nar insikten om denna fundamentala skillnad hos Kierkegaard som resultat av en 
intellektuell brottning med livsproblemen redan på ett tidigt stadium. Kierkegaard var 
i det stora hela klar på skillnaden mellan sin egen och Hegels position redan vid tiden 
för utgivningen av Enten—Eller 1843. Detta är avhandlingens andra tes. Författarskapet 
från och med Enten-Eller 1843 fram till och med Efterskrift 1846 kan uppfattas som 
ett noga övervägt försök från Kierkegaard att söka bota samtiden fran dess hegelianska 
smitta. Detta är avhandlingens tredje tes. Kierkegaards beläsenhet i Hegel och dennes 
disciplar var grundlig och korrekt i de punkter, som det låg i hans intresse att angripa. 
Men den kan i övrigt inte betecknas som särskilt omfattande och Thulstrup visar hur 
Kierkegaard faktiskt undviker att ta upp de tankar hos Hegel som skulle kunna för
svaga effekten av hans egen uppgörelse med hegelianismen! Den danske filosofens Hegel-
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tillägnelse bar från början och fortsatte alltid att bära en viss prägel av de högerhege- 
lianers tolkningar, som han lärde känna under sina sista studentår. Hans värdering av 
hegelianismen blev avvisande, i början vände han sig bara mot enskildheter och sa 
småningom mot hela systemet. Fastän han livet ut bevarade respekt för Hegel person
ligen, tilltog däremot hans ringaktning för dennes lärjungar år från år. Detta är sam
manfattningsvis vad som inneslutes i avhandlingens fjärde tes.

Det skulle föra för långt att här ingå på en detaljerad redovisning av hur dessa 
resultat säkras. Men huvudgången av undersökningen är följande. Förf. börjar med att 
teckna J. L. Heibergs, för hela den danska efterromantiken så betydelsefulla Hegelintresse 
och beskriver i detta sammanhang den berömda »uppenbarelse» som drabbade Heiberg 
i Hamburg 1824, varvid denne nådde fram till en förvissning om hegelianismens san
ningsvärde som närmast liknar frälsningsvisshet. Han tar sedan upp Sibberns och Poul 
Mpllers förhållande till Hegel —  det visar sig vara obefintligt —  samt granskar i tur 
och ordning de mer eller mindre Hegelinfluerade teologer, som Kierkegaard kan ha kom
mit i kontakt med eller läst under sina studieår. Därpå vidtar en genomgång av Kierke- 
gaardmaterialet (brev, dagböcker, tryckta och hittills otryckta papper, publicerade verk 
etc.) och förf. går då fram strängt kronologiskt. Intressant är att konstatera, att Thul- 
strup inte förutsätter någon Hegelbeläsenhet vid tiden för de berömda Gilleleje-an- 
teckningarna 1835 fastän man ju eljest av deras ordalydelse skulle kunna misstänka en 
sådan. Först under eftersommaren 1836 finner man anteckningar som tydligt står i re
lation till Hegel (s. 79). Men det är i november 1837, då Kierkegaard bevistar Marten- 
sens föreläsningar i dogmatik, som den egentliga konfrontationen med hegelianismen 
vidtar. Det är också redan då som Kierkegaard börjar finna sin egen väg. Självständig
heten manifesteras i Af en endnu Levendes Papirer som utkom av trycket 1838 och i 
Kierkegaards hittills enda kända försök i den dramatiska genren, det opublicerade ut
kastet »Striden mellem den gamle og den nye Saebekielder» som hör hemma någon
stans i perioden 1839—40. I disputationsskriften Om Begrebet Ironi har redan tidigare 
forskning (Himmelstrup, 1924) påvisat stora överensstämmelser med Hegel, särskilt 
med de historiska avsnitten i Philosophie des Geistes. Men Thulstrup visar med en 
sinnrik bevisföring, som förefaller mig åtminstone plausibel, att Kierkegaard sanno
likt bara på sedvanligt ironiskt vis velat anställa ett experiment: han har roat sig med 
att spela rollen av hegeliansk filosofi-historiker samtidigt som han tydligt låter framgå 
att han själv är av en helt annan uppfattning än hegelianerna. I privatanteckningar strax 
före Enten—Eller kan man konstatera, att brytningen med »Systemet» är fullständig, och 
i författarskapet från Enten—Eller fram till Efterskrift 1846 ser Thulstrup den helhets
syn bekräftad som han tidigare anlagt: Kierkegaard citerar och alluderar på Hegel, ibland 
ymnigt, men han bemödar sig inte egentligen om att ge någon filosofihistoriskt uttöm
mande beskrivning av Hegels system. Hegel blir så att säga »en beledsagande omstän
dighet» i författarskapet, vars egentliga huvudsyfte är ett annat än att bemöta Hegel: att 
gendriva den förvända antropologi och förkastliga teologi som högerhegelianerna, i syn
nerhet Martensen, gjort sig till talesmän för och som de nått fram till genom en (enligt 
Kierkegaards uppfattning) delvis förvrängd tolkning av Hegel.

Thulstrups avhandling är en imponerande intellektuell prestation, en av de mest bril
janta på länge i Kierkegaardforskningen. En litteraturhistoriker kan kanske beklaga, att 
spörsmål som rör teoretisk estetik antingen förbigås eller behandlas mycket kortfattat. 
Men eljest belyses ju även Kierkegaards skönlitterära författarskap mycket ingående, 
nämligen ur den speciella synpunkt som här anlägges. Den säkra historiska upplägg
ningen av undersökningen är lovvärd. Det är välgörande att läsa en bok, där man tar 
varje Kierkegaardskrift för sig och inte som systematiska teologer och andra systematiker 
ständigt överblickar författarskapet som totalitet och deducerar fram de ledande tanke
gångarna eller börjar tala om —  den f . ö. i efterhand tillkomna —  »planen i författar
skapet». Kanske skulle det kunna tillfogas, att Thulstrup i slutkapitlet frångår denna 
dygdens väg en smula med ty åtföljande äventyrliga konsekvenser. Hans försök att här 
(kap. IX) träda in på den systematiska teologins marker och värdera giltigheten av Kier
kegaards teologi i nutiden ter sig för mig en smula onödigt. Utan att vilja ta ställning 
i de teologiska detaljfrågorna tycks mig t. ex. tilltaget att spela ut Kierkegaard mot Hei- 
degger och Bultmann (s. 342 f.) som kärt besvär förgäves: dessa tänkare arbetade ju
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från så vitt skilda historiska förutsättningar. Men dessa kritiska anmärkningar kan förstås 
inte ett ögonblick rubba helhetsintrycket: N iels Thulstrup har skrivit en av Kierke- 
gaardforskningens bästa och viktigaste böcker.

Thure Stenström

H. TOPS0 E-JENSEN : H. C. Andersen og andre Studier. Udgivet som Festskrift i An
ledning af Forfatterens Halvfjerdsaarsdag 15. December 1966. Odense 1966. (436 s.)

NlELS KOFOED: Studier i H. C. Andersens Eortcellekunst. Disputats, Aarhus Universi
tet. Munksgaard. Kbhvn 1966. (344 s.)

A r n e  D u v e : Sym bolikken i H . C. Andersens Eventyr. Psychopress. Oslo 1967. (384 s.)

Andersen und kein Ende. Ingen kan hasvde, at H. C. Andersen er blevet negligeret 
af litteraturforskningen. Det er karakteristisk for de nye Andersenbpger, som her skal 
prassenteres, at alle tre forfattere har fundet det påkrasvet at forudskikke en bemaerk- 
ning om, at meget er gjort fpr dem, men at opgaver altså stadig har syntes dem at 
trasnge sig på.

Ingen har bidraget mere til Andersenforskningen end Dr. Topspe-Jensen: som ud- 
giver af store dele af digterens korrespondance, i store arbejder, hvoriblandt en dispu
tats, om selvbiografiske vasrker, som tilsynsfprende ved tekstudgivelser, som konsulent 
for andre forskere gennem en menneskealder, det vidner mange bibliografier om, og 
endelig i en lang raskke mindre afhandlinger om enkelte problemer. Disse sidste findes 
spredt i en lang raekke forskelligartede publikationer, festskrifter og tidsskrifter, hvor 
de ofte har risikeret at blive gemt lidt af vejen. Det er derfor med taknemlighed, man 
nu ser mange af de vassentligste bidrag samlet i det smukke festskrift, som venner og 
arbejdskolleger tog initiativet til i förbindelse med forfatterens halvfjerdsårsdag i 1966.

Topspe-Jensen hprer som litteraturhistoriker til den gamle skole, hvor sammen- 
hasngen mellem liv og digt stadig understreges. En motivering for sin approach finder 
Topspe-Jensen i Andersens opfattelse af, at hans liv var den bedste kommentar til 
vasrket. De 14 studier her giver ikke Andersens egen utrasttelige syslen med livseventyret 
noget efter. Man imponeres af den sikre beherskelse af det mangeartede materiale i dag- 
bpger og breve. Den positivistiske eksakthed lyser på hver side, det vrimler med navne 
og datoer. Også den, der ikke primaert er personalhistorisk orienteret, har stort udbytte 
af meget i bogen, fx. udredningen af forholdet til den wienske liederposse i studien om 
eventyrkomedien Ole Lukpie (1935) eller Tante Tandpinestudien (1956), der i be- 
skrivelsen af dette meget personlige eventyrs besvaerlige fpdsel virkelig åbner et blik 
ind i digterens vasrksted. —  Men ofte må man spprge sig, om da virkelig alt, der har 
med Andersen at skaffe, kan gpre krav på interesse, fx. at digteren forasrede et af sine 
vaerker til laege N . C. Marcus i Altona, »der i Sommeren 1868 havde behandlet Andersens 
syge Ben, som denne havde stpdt paa en Traekuffert i Ems,» (s. 102). Der er meget på 
denne linje i bogen, og når Topspe-Jensen i en polemik i sine forbemaerkninger (s. 8) 
mod biografismens modstandere haevder, at Andersen selv ubetinget ville svare ja til et 
spprgsmål om rimeligheden af at ofre en menneskealder på detailstudier af hans vita, 
så må man indvende, at forskningsobjektets pnsker om sine udtolkeres arbejdsform ikke 
kan forpligte til noget som helst. Kan man vasre enig med forfatteren langt hen i hans 
skepsis over for megen psykologisk litteraturforsknings »dristige og fornpjelige hypoteser» 
(s. 146), så er det på den anden side umuligt at slå sig til tåls med den holdning, som flg. 
citat vidner om: »Hvor svasrt, ja, haablpst det tit vil vasre at gaette sig til, hvad der 
ligger bag de mange Smaaepisoder i Andersens Romaner og Eventyr, naar man ikke an- 
detsteds fra har Npglen til Gaadens Lpsning, vil nedenstaaende Eksempel vise. Hvem  
vilde falde paa i den fortrasffelige Satire over dum og opblasst aristokratisk Fornemhed, 
som hedder Portnerens Spn, at finde en Reminiscens fra N . C. L. Abrahams’ solide 
borgerlige Hjem?» (s. 143).

Det er et udgangspunkt for de fem studier om Andersens fortasllekunst, hvormed 
Niels Kofoed har erhvervet doktorgraden, at forfatterskabet bpr lasses som en organisk 
helhed; en biologisk metaforik folder sig ud omkring begreber som kim, befrugtning,


