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Sammendrag 
 

Jeg viser i denne avhandlingen hvordan angstbegrepet blir sentralt i Kierkegaards nytolkning 

av arvesyndsdogmet, og hvorfor han mente at det var nødvendig med en ny tilnærming. Jeg 

undersøker også om hvorvidt hans psykologiske versjon av arvesynden fastholder den 

kirkehistoriske tradisjonen. Et sentralt tema i denne forbindelse er om Kierkegaards 

opptatthet av individets frihet lar seg forene med tradisjonen, som gjerne har vært forbundet 

med ufrihet.    
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«Angest	kan	man	sammenligne	med	
Svimmelhed.	Den	hvis	Øie	kommer	til	at	skue	ned	

i	et	svælgende	Dyb,	han	bliver	svimmel».	
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Forord 
 

Min personlige bakgrunn for å skrive om Kierkegaard er nok at jeg alltid har grublet mye 

over tilværelsen. Jeg husker jeg hørte om ham allerede i en undervisningstime på 

ungdomskolen, og fattet straks interesse for ordet eksistensialisme som ble skrevet på tavlen. 

Men det var først da jeg leste Philosophiske Smuler som en del av pensum i religionsfilosofi i 

fjor, at jeg fikk bekreftet en vag følelse av “slektskap” til den danske filosofen. Det jeg synes 

er fascinerende med Kierkegaard er hans unike evne til å få meg til å se troen, teologiske 

problemstillinger, og livet i et nytt og annerledes perspektiv. Det mest spesielle er egentlig at 

man ikke alltid helt forstår hvordan det går til.  

Arvesynden synes jeg også er et interessant tema. Den lutherske oppfatningen om at selve 

menneskenaturen er skadet, og går i arv som en sykdom, høres noe umoderne og 

deprimerende ut. Til tross for dette så mener jeg at all menneskeskapt lidelse i verdenen 

vitner nettopp om et problem, som handler om noe dypere enn moral. Det sentrale teologiske 

poenget er likevel at vi alle kommer til kort, enten det handler om Gud eller 

mellommenneskelige relasjoner.  

I misantropien er det allikevel håp, for som Jesus sier: «Det er ikke de friske som trenger 

lege, men de syke».   

 

 

 

Jeg vil takke min veileder Marius Timmann Mjaaland for inspirerende engasjement, og alle 

gode råd på veien.  

 

En takk også til min venn Chris Bergo som har tatt seg tid til å lese korrektur. 
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1 Innledning 
 

 

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) virket i det som ofte omtales som den danske 

gullalderen. I denne perioden var Danmark preget av økonomisk vekst, og en blomstring 

innenfor akademia, kunst, litteratur. København var nå plutselig blitt et viktig kultursenter i 

nord-europeisk sammenheng, og i ettertid forbindes vel denne tiden først og fremst med H.C 

Andersen, Grundtvig og nettopp Kierkegaard.  

Opplysningstidens optimistiske tro på at vitenskap og analytisk fornuft kan løse menneskets 

problemer, gjorde seg fortsatt gjeldene på denne tiden – ikke minst innenfor filosofi og 

teologi.1 Det er akkurat dette som preget den tyske idealismen som var den dominerende 

intellektuelle strømningen på Kierkegaards tid. Universitet i Berlin hvor størrelser som 

Schopenhauer, Schleiermacher og Hegel hadde undervist, ble naturlig nok et sentrum for 

datidens tenkning. Mange av Kierkegaards samtidige dro på «pilgrimsreise» til Berlin, og tok 

med seg hjem litt ulike aspekter av Hegels tenkning via tyske hegelianere.2 Kierkegaard selv 

var ikke noe unntak, men han reagerte etterhvert mot den etablerte filosofien.  

Et viktig anliggende i denne oppgaven er nettopp hans forhold til Hegel, som forsøkte 

rasjonalisere kristendommen. Den grunnleggende tematikken i forbindelse med dette er 

forholdet mellom tro og fornuft, og både i Philosophiske Smuler og Begrebet Angest er 

kritikken av rasjonalismen iøynefallende. Som jeg skal komme tilbake til, mente Kierkegaard 

at den kristne troen var i forfall, og reagerte på den konforme statskirken som hadde sluttet å 

utfordre den enkelte. En viktig del av dette bildet er synden som er temaet han først og fremst 

tar opp i Begrebet Angest.  

Kierkegaard ble religiøst oppdratt i både statskirken og pietismen, men han hadde et 

ambivalent forhold til begge. Selv om statskirken i hans øyne hadde henfalt til samtidens 

filosofi, og tilpasset seg den allmenne kulturen for mye, var han fortsatt overbevist om 

betydningen av sakramenter og liturgi. Når det gjelder pietismen var han begeistret over 

vektlegging av åndelig fornyelse og religiøs erfaring. Pietismen kontrasterte også statskirken 

	
1 Lee C. Barrett, red., Kierkegaard as Theologian (London: Bloomsbury, 2018), 2. 
2 Jon Stewart, Hegel’s Relations to Hegel Reconsidered (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 46.  
 



	2	

med tanke på å ville å tilpasse seg tidsånden, men allikevel reagerte han på at de identifiserte 

det kristne livet med det å følge moralske regler og ytre gjerninger. Kierkegaard lengtet 

derfor etter en autentisk form for kristendom hvor den hverken ble redusert til kulturell 

konformitet, eller overfladisk legalisme.3 

Det er i forbindelse med dette at nettopp arvesynden kommer inn i bildet, for den 

representerer noe annet en det som foregår både i pietismen og statskirken på denne tiden. 

Det er hans nye «angstfylte» versjon av arvesynden som jeg skal undersøke i denne 

oppgaven, men det byr imidlertid på utfordringer.  

For selv om Kierkegaard var utdannet teolog, og har den kristne tro for øye, så er ikke hans 

skrifter teologisk litteratur i vanlig forstand. De er for eksempel pseudonyme noveller, 

oppdiktede brev, og oppbyggelige tekster med ulik stil innenfor mange forskjellige sjangre. I 

stedet for å organisere, utdype og forklare læresetninger, så reiser tekstene hans ofte flere 

spørsmål enn de besvarer. Han har en generell kritisk holdning til dogmer og læresetninger, 

og Johannes Climacus skriver for eksempel om at kristendom ikke er dogmer, men 

eksistensiell meddelelse.4  

Av denne årsak har jeg i denne oppgaven sett det nødvendig å ikke bare analysere den 

dogmatiske siden av hans forhold til arvesynden. Selv om han generelt ikke er spesielt opptatt 

av dogmer, så vil jeg påstå at hans behandling av arvesyndsdogmet absolutt er meningsfullt å 

diskutere rent «teologisk-dogmatisk». For akkurat i Begrebet Angest er det fullt av teologisk 

argumentasjon. Når det er sagt så er det også en eksistensiell side av temaet, og jeg vil i noen 

grad forsøke å skille mellom disse.  

 

 

	
3 Barrett, Kierkegaard as Theologian, 4-5. 
4 Ibid. 7-9.  
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2 Problemstilling, metode og analyse 
 

 

 

Problemstilling  

 

Hva er egentlig forholdet mellom frihet og ufrihet i Begrebet Angest? Hvilken betydning får 

dette for hans holdning til arvesyndsdogmet? Hvorfor blir nettopp arvesynden så viktig for 

Kierkegaard?  

 

Jeg valgt å besvare problemstillingen ved å dele opp denne oppgaven opp i fire deler. Den 

første delen ser jeg på som et utgangspunkt eller bakgrunn for det jeg skal diskutere videre. 

Jeg vil her sette arvesyndsdogmet inn i Kierkegaards samtid, samt redegjøre for det 

kirkehistoriske dogmet. I del II diskuterer jeg Begrebet Angest opp mot det tradisjonelle 

arvesyndsdogmet, og i del III behandler jeg hans oppgjør med samtiden. I siste del vil jeg 

forsøke å fremstille hans retolkning av syndefallet, samt Kierkegaards oppfatning om 

menneskets grunnvilkår.   

Jeg kommer til å holde meg mest til kapittel I og II i Begrebet Angest, fordi det er her han 

behandler arvesynden mest inngående. Jeg vil også benytte meg av Philsophiske Smuler 

siden den har en viss overlappende tematikk. Dette gjelder spesielt hans kritikk av samtiden, 

hvor forholdet mellom tro og fornuft står sentralt. Annen primærlitteratur jeg benytter meg av 

er De Civitate Dei og Confessiones. 

 

 

Metode  

Når jeg leser Kierkegaard, så gjør jeg det først og fremst ut ifra en eksistensiell tilnærming. 

Jeg synes det er vanskelig å lese Kierkegaard uten at det får meg til å reflektere over mitt eget 

liv og tilværelsen. Jeg synes derfor det er både utfordrende og berikende å lese ham. Men 

dette forutsetter imidlertid at en er åpen for at teksten kan gjøre noe med en selv, og dette 

tenker jeg det primære perspektivet for å forstå hva Kierkegaard egentlig forsøker å 
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formidle.5  En eksistensiell lesning innebærer at forfatterens og leserens horisont smelter 

sammen, og blir slik sett en praktisk hermeneutikk slik som Gadamer beskriver.   

Gadamers syn på tolking som en fusjon av forfatterens og leserens horisont, synes jeg er 

relevant i denne sammenheng. For ham er teksttolkning nemlig en sammensmeltning av 

forfatterens og leserens «verden». Men for å forstå tekstens budskap mener han imidlertid 

også at det er nødvendig å tre inn i den tradisjonen som teksten representerer.6 Det er også det 

jeg forsøker i denne oppgaven ved å undersøke arvesyndsdogmets historie og hvordan det ble 

oppfattet i Kierkegaards samtid. Jeg forsøker altså å analysere hva Kierkegaard selv mener 

om menneskets grunnvilkår, ved hjelp av å sette ham inn i samtidens tidsånd og den 

dogmatiske tradisjonen. Jeg mener at dette er nødvendig for å ikke bare kunne repetere 

teksten inn i vår egen samtid og på den måten gå glipp av viktige innsikter, som for eksempel 

årsaken til at han var så opptatt av arvesynden.  

I en slik akademisk oppgave har jeg likevel sett på det som viktig å også holde en viss 

distanse fra teksten.  

 

Om Kierkegaards bruk av pseudonymer 

Som jeg allerede har vært inne på så er flesteparten av Kierkegaards skrifter utgitt under 

pseudonymer. Bruken av pseudonymer innebærer at det han skriver ikke nødvendigvis 

inneholder hans personlige meninger. På denne måten kunne han blant annet utforske ideer 

og hypoteser, og samtidig distansere seg selv fra dem. Når det gjelder Begrebet Angest så ser 

jeg på pseudonymiteten som lite relevant, ettersom det meste tyder på at boken reflekterer 

hans personlige meninger. Journalnotater fra 1834, ti år før begrepet angst, viser at han 

allerede da uttrykte seg kritisk om tradisjonell arvesyndslære, og det er en rekke slike 

nedtegnelser som peker frem mot utgivelsen i 1844.7 I tillegg til dette kommer at Kierkegaard 

var nær ved å gi ut boken i eget navn, men ombestemte seg i siste liten. Årsaken til at han 

	
5 Werner Jeanrod, Theological Hermenetics: Development and Significance, (London: SCM Press Ltd, 1994), 
110-111.  
6 Ibid., 66-67. 
7 Niels Jørgen Cappelørn, “The Interpretation of Hereditary Sin in The Concept of Anxiety by Kierkegaard´s 
Pseudonym Vigilius Haufnienis”, Tijdschrift voor Filosofie, 72, No.1, (2010), 133-134. 
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plutselig ombestemte seg var antakelig av andre grunner, enn at han ikke selv stod inne for 

det han hadde skrevet.8 

Jeg kommer derfor ikke til å vie mer plass til dette temaet i oppgaven, og for enkelthets skyld 

kommer jeg til å bruke Kierkegaards navn og ikke pseudonymet Vigilius Haufniensis i den 

videre omtale.  

 

Mistankehermeneutikk 

Når det kommer til mistanke har Kierkegaard en god del til felles med Nietzsche, når det 

gjelder at de begge ønsket å forsvare det autentiske og sanne ved å avkle falsk rasjonalisme 

og religiøsitet. På bakgrunn av dette gikk de begge til angrep på kristendommen som religiøst 

og dogmatisk system, men på en noe forskjellig måte. I motsetning til Nietzsche kritiserer 

Kirkegaard samtidens kirke og kristendom «innenfra», og ønsker seg med dette tilbake til det 

enkle nytestamentlige budskapet om forsakelse og hva det vil si å være en Jesu disippel.9 

I Begrebet Angest synes jeg man finner man mistanke mest tydelig i kapittel IV; II, når han 

skriver om vissheten og inderligheten som avslører om et individ er i det demoniske eller 

ikke. Han nevner flere eksempler på dette som for eksempel de såkalte hellige som blir 

gjenstand for verdens spott. Slutningen de trekker er at verden er ond, men det som egentlig 

er tilfelle er at de blir gjennomskuet. Han trekker også frem seremonimesteren som kun har et 

abstrakt forhold til ritualer. Han ser på alt dette som falskhet, latterlig selvbedrag, og de som 

lever i forargelse er hyklere. Årsaken til dette er at de mangler selvbevisstheten som fører til 

inderligheten. Ved det at de er åndløse mennesker som lever i det demoniske, uten 

selvbevissthet, vil jeg også hevde at boken i sin helhet kan tolkes som mistanke. 

Selvbevissthet, inderlighet og gjerning knyttes sammen for å beskrive den sanne kristne. 

Dersom disse uteblir er man rett og slett demonisk. Han angriper også rasjonalistenes 

selvbedrag, noe jeg mener er mest tydelig i hans kritikk av Hegel og bruken av begrepene 

forstandsmyte og forargelse. Dette vil jeg komme nærmere inn på senere i oppgaven.  

	
8 Søren Bruun. "The Genesis of The Concept of Anxiety." Kierkegaard Studies Yearbook 2001, (Berlin: De 
Gruyter, 2001), 10-11 
9 James C. Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment and the Nineteenth Century, 2. Utg. 
(Minneapolis: Fortress Press, 1996), 385. 
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Min egen mistanke mot Kierkegaard er at hans definisjon av den sanne kristne på mange 

måter er et speilbilde av ham selv. For idealet virker å være den lidenskapelige og 

«innovervendte» forfattersjelen som lever i utenforskap.  

 

Retorikk 

Når det gjelder det retoriske vil jeg si at begrepet angst er en utpreget argumentativ og 

polemisk tekst, med relativt fravær av pathos. Han argumenterer mot meningsmotstandere, 

og bruker eksterne kilder for å underbygge sine påstander, men det er ikke bare det at han 

argumenterer mot andre – han gjør det også med seg selv. Av og til på den måten at 

tilsynelatende motsier seg selv, for så å komme med en oppklaring. Teksten er egentlig en 

tankerekke som beveger seg kronologisk fra A til B og på slutten kommer løsningen på 

problemet. På bakgrunn av dette er det kanskje nærliggende å se på den som en akademisk 

tekst, men som jeg nå skal forklare så er det er ikke riktig så enkelt. 

 

Sjanger 

Bestemmelsen av sjanger er egentlig ganske interessant. Dette er fordi det har en direkte 

sammenheng med årsaken til at han plutselig ombestemte seg og ga ut boken under 

pseudonym. Bruun argumenterer for at Kierkegaards syn på autoritet spilte en avgjørende 

rolle i avgjørelsen. I den første utgaven som ble levert til trykking skrev han sitt eget navn på 

forsiden, etterfulgt av sin Magister Artium-tittel. Teksten følger dessuten den latinske 

tradisjonen for avhandlinger, og begge deler tyder på at det er akademisk tekst, men allikevel 

ombestemte han seg altså og erstattet navn og tittel med pseudonym.10 I kapittel II skriver 

han at det ikke er til hans hensikt å skrive et lærd verk, og at psykologi-faget mangler den 

psykologisk-poetiske myndighet. Bruun konkluderer på bakgrunn av dette at Begrebet Angest 

er en tekst der det poetiske «berører» det akademiske, og at boken ikke var ment bare for det 

akademiske publikum. Det oppstår på denne måten en konflikt mellom poetisk og akademisk 

autoritet. Eller sagt på en annen måte, en konflikt mellom objektiv og subjektiv autoritet.11 

 

 

	
10 Søren Bruun, “The genesis of the concept of anxiety”, 11. 
11 Søren Bruun, “The genesis of the concept of anxiety”, 11 
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3 Begrebet Angest: Sammendrag av 
primærtekst 

 

 

Innledningen 

I bokens innledning søker Kierkegaard først og fremst å klargjøre hvordan begrepet angst 

forholder seg til de ulike disiplinene slik som psykologi, etikk, dogmatikk og filosofi. Han 

begynner det hele med å kritisere den rasjonalistiske filosofien, herunder Hegel og Kant.  

Kritikken hans her går ut på at det går en grense et sted for hva logikken og fornuften kan 

forstå, og at samtidens filosofer overvurderer dens mulighet til å kunne erkjenne 

virkeligheten. Det er altså den samme tematikken som i Philosophiske Smuler. Argumentet 

hans i denne sammenheng er at logikken ikke har plass til tilfeldigheten, som er en vesentlig 

bestanddel av virkeligheten. Logikkens rolle bør derfor ikke være å tenke virkeligheten, siden 

den da tar opp i seg noe den ikke kan assimilere. På bakgrunn av dette kritiserer han altså 

Hegels system, og særlig det at all tilblivelse av virkelighet skjer ved syntese eller mediasjon. 

For når til og med dogmatiske begreper som for eksempel forsoning benyttes, så mener 

Kierkegaard at dette forvirrer både etikken og dogmatikken.  

For Kierkegaard så går nemlig etikken og dogmatikken hånd i hånd. Det er dogmatikken som 

inneholder den historiske umiddelbarhet i form av den tilbudte forsoningen, mens angeren og 

skylden hos individet fremtvinger den (etikken).  

Når det gjelder angst som så er den et psykologisk begrep, og synden hører egentlig ikke 

hjemme i denne disiplinen. For synden må også behandles innenfor dens rette disiplin slik at 

den ikke mister alvoret som er dens rette stemning. Man skulle kanskje tro at den hører 

hjemme under etikken, men det er ikke tilfelle fordi etikkens rolle er å holde oppe et ideal.  

Det er nå han kommer inn på skriftets hovedanliggende. Mennesket kjemper for å nå etikkens 

ideal, og da viser ikke synden seg som en individuell tilfeldighet, men som noe som stikker 

langt dypere enn individet – nemlig arvesynden. Når det gjelder arvesynden så kommer 

etikken ganske enkelt til kort, og den tilhører derfor dogmatikkens domene. (Jeg forstår det 

slik at han her sikter til den første etikken og ikke den nye åpenbaringsetikken som er 

innenfor kristendommen). Kierkegaard mener i denne forbindelse at arvesynden må være en 
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forutsetning for dogmatikkens virkelighetsforståelse, men at det samtidig er dogmatikkens 

oppgave å forklare den.  

 

I. 

 

I første kapittel stiller Kierkegaard spørsmål ved om hvorvidt arvesynden er identisk med 

Adams første synd. Han kritiserer ulike konfesjoner og tradisjoner, spesielt den katolske, men 

fellestrekket for alle er at de setter Adam «Phantastisk» utenfor menneskeslekten på ulike vis. 

For Kierkegaard er det nemlig synden som definerer mennesket, og dersom Adam var uten 

arvesynd så kan han vel heller ikke være opphavet til slekten. Det som virker viktig for ham 

er nettopp at fortellingen om syndefallet ikke må tolkes dithen at det første mennesket 

utelukkes fra slekten. Adam var derimot det første mennesket, og det som kan sies om ham 

kan derfor sies om alle mennesker – og omvendt.  

Av konfesjonene så foretrekker han den luthersk-protestantiske, men han har problemer med 

den også dersom den medfører ansvarsfraskrivelse.  

 

Den første synd 

For å forklare dette nærmere benytter han begrepet den første synd. I den tradisjonelle 

tolkningen faller Adam fantastisk utenfor menneskeslekten, fordi hans første synd egentlig 

ikke kan kalles synd. Det er fordi synden først kom inn i verden som en konsekvens av hans 

første synd. For alle andre senere mennesker er synden der allerede som en betingelse. 

Kierkegaard mener derimot at synden ikke kom inn verden ved Adams første synd, men at 

den allerede var der forutsatt.  Dette kaller han en forargelse for forstanden.  

Det var altså ikke slik at det var Adam som brakte synden inn i verden, men hans første synd 

brakte syndigheten inn i ham selv. Det er derfor ifølge Kierkegaard, ingenting unikt med ham 

i forhold til senere mennesker. Ethvert menneske er både seg selv (individ) og 

menneskeslekten på én gang. Dersom dette ikke også er tilfelle med Adam, har han falt så 

fantastisk utenfor historien at han er det eneste som er utelukket fra forsoningen.  
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Det å spørre seg om hva som ville ha skjedd dersom Adam ikke hadde syndet, blir på denne 

bakgrunn et spørsmål som ikke burde vært stilt. Det innebærer dessuten en 

ansvarsfraskrivelse, siden alle individer bringer synden inn i verden på samme måte som 

Adam.  

Uskyldigheten 

Uskyldighet er et begrep som ifølge Kierkegaard tilhører etikken, og uskyldigheten kan 

derfor kun tapes ved skyld. På samme måte kan man heller ikke tale om at mennesket er 

skyldig, dersom det ikke i utgangspunktet var uskyldig. Uskyldigheten er heller en tilstand 

der mennesket er uvitende, men denne uvitenheten må heller ikke betraktes utenfra slik at den 

er bestemt i forhold til viten.  

På bakgrunn av dette tenker jeg at det er umulig for oss å egentlig gripe hva uskyldigheten og 

uvitenheten egentlig er. For vi vil alltid betrakte den bestemt utfra viten. Derfor er det også 

fånyttes og bortkastet tid å ønske seg tilbake til denne tilstanden, for som Kierkegaard 

skriver: «...for så snart man ønsker den er den tapt». Jeg forstår dette avsnittet som 

argumentasjon mot at menneskets uskyldighet gikk tapt én gang for alle i Edens hage, og at 

Adam må bære ansvaret for at hele menneskeslekten ble fordervet.  

Uskyldigheten består fortsatt og tapes fortsatt av hvert enkelt menneske, selv om slekten også 

har sin historie hvor syndigheten kvantitativt er tilstede. At syndigheten er tilstede i slekten 

har imidlertid ikke noe spesielt med Adam å gjøre, for synden forutsetter seg alltid selv.  

Begrepet angst  

Kierkegaard definerer angst som en sympatetisk antipati og en antipatetisk sympati. I dette 

tenker jeg at det ligger at tvetydigheten, er selve angstens vesen. Til tross for at mennesket 

ikke ennå har kunnskap om godt og ondt, slipper det heller ikke her unna angsten.    

Uskyldighetens angst består i at mennesket er ufritt og dermed befinner seg i en tilstand av 

intet, som jeg tror betyr manglende selvbevissthet. Det er dette intet som føder angst.  

Angsten kulminerer og i et øyeblikk hvor det kvalitative spranget skjer. Når det gjelder selve 

spranget så kommer psykologien til kort, og dogmatikken må derfor ta over. Angst er altså 

forutsetningen for syndefallet og arvesynden. 

II. 
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Til nå har arvesyndens tilblivelse blitt behandlet ved et tilbakeblikk på syndefallet i Gen 1, 3. 

Dette kapitlet begynner med at han forklarer hvordan arvesynden forplanter seg videre i 

menneskeslekten.  

Forplantningen skjer selvsagt gjennom det seksuelle, som har syndigheten som forutsetning. 

Det er altså ingen slekt uten syndigheten. Arvesyndens følge og tilstedeværelse i den enkelte 

er angst. Det er allikevel en viss forskjell på Adam og senere mennesker i så henseende. Men 

det er ikke en kvalitativ, men kvantitativ forskjell. Med dette menes vel at angsten er tilstede i 

mennesker i ulik grad, men den har alltid den dialektiske tvetydigheten som fører til det 

kvalitative spranget.  

Den nye angsten etter spranget er en konsekvens av at synden er kommet inn i verden ved 

individet. For først nå engster individet seg for syndens mulighet, siden det har fått kunnskap 

om godt og ondt. Men i skylden ligger også muligheten for frelse, som individet både frykter 

og elsker.  

Subjektiv angst 

Kierkegaard kaller dette nærmere bestemt for subjektiv angst. Denne angsten knyttes an til 

frihetens mulighet, som fører til en svimmelhet hvis konsekvens er at individet griper fatt i 

endeligheten for å ha noe å holde fast ved.  

Slik jeg forstår dette er ikke endeligheten egentlig frihet, og friheten forstår dermed at den har 

gjort en feil og er skyldig. Det er i løpet av disse begivenhetene at syndefallet skjer i et 

øyeblikk (spranget), og mennesket går fra å være uskyldig til skyldig. Angstens gjenstand 

som tidligere har vært intet, går over til noe.  

Sanseligheten 

Dette noe som er angstens gjenstand etter individets syndefall er sanseligheten. Det virker 

som dette begrepet spesielt omfatter det seksuelle. Det er blant annet den legemlige 

skjønnheten til kvinnen, som gjør henne mer sanselig enn mannen. Kvinnen er derfor også 

mer angst enn mannen, fordi skjønnheten «står i veien» for åndens syntese i varierende grad. 

Slik jeg forstår dette så er konflikten mellom det evige og det endelige i mennesket, det som 

produserer angst. Der konflikten er større så er også angsten høyere.  
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Jeg synes det er verdt å bemerke at han ikke ser på sanseligheten som syndig i seg selv, men 

at det derimot er syndigheten som gjør den syndig. Han mener dessuten her at individer etter 

Adam har mer og mindre angst og sanselighet, og at angst er det som frembringer synden. 

 

III. 

 

Øyeblikket 

I kapittel III gjør Kierkegaard seg bruk av begrepet øyeblikket. Dette er også et sentralt 

begrep i Philosophiske Smuler, men her benyttes det ikke om menneskets komme til tro. I 

Begrepet Angest benyttes det for å beskrive hva som egentlig skjer når mennesket går over 

fra uskyldigheten til skyldigheten.  

I begge bøker handler øyeblikket imidlertid om at tiden og evigheten berører hverandre.  Det 

er derfor ikke et tidsbegrep slik ordet vanligvis brukes, og heller ikke noe som skiller noe fra 

noe annet slik at det er et før og et etter. Jeg forstår øyeblikket slik at det er en syntese av det 

forbigangne (fortid), evighet (nærværende), og det tilkommende (fremtid). Dette svarer til 

kristendommens bruk av begrepet tidens fylde, der alle disse tre er på én gang. Uten at tiden 

og det evige møtes er det hverken omvendelse, forsoning, oppstandelse, dom - eller syndefall.  

I øyeblikket settes menneskets ånd og sanseligheten blir syndig. Ved ånden begynner det 

høyere og ved sanseligheten begynner det lavere hos mennesket. Ånden er av det evige og 

gjør mennesket fritt, som igjen skaper angst i individet. Angsten for frihetens mulighet er 

egentlig angst for det tilkommende. Og når synden først er satt så er timeligheten syndighet 

på samme måte som sanseligheten først blir syndig etter øyeblikket. (Eller det kvalitative 

spranget som beskriver den samme «hendelsen» fra et annet perspektiv).  

Timeligheten er etter min forståelse det som konstituerer vår virkelighet, slik den fremtrer for 

oss - det vil si tiden. Av timeligheten følger dessuten straffen som er døden 

(forgjengeligheten). På bakgrunn av dette konkluderer Kierkegaard med at de som bare lever 

i øyeblikket som en abstraksjon fra det evige, synder. 

Det allmennmenneskelige 
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Ut ifra dette siste så skrider Kierkegaard videre frem ved å sammenligne «åndløse» kristne 

med hedenskapet. Han virker langt mer positiv til hedenskapet, fordi de er bestemt i retning 

til ånd og ikke fra ånd. De åndløse har nemlig kun et tankemessig (abstrakt) forhold til det de 

tror på, og deres «åndelige» liv handler om vane. Den tvetydige angsten er ikke tilstede, eller 

rettere sagt så er den der ventende.  

Kierkegaard mener at det er riktigere å si at hedenskapet «ligger i angst» og ikke i synd 

(angsten er alltid forut for synd). Angstens intet hos hedenskapet er skjebnen.  

Skjebnen er en tvetydig enhet av nødvendighet og tilfeldighet. Kierkegaard begrenser her, ut 

ifra det jeg kan forstå, tanken om Guds forsyn. For dersom en tilfeldighet kan forutsees er 

den heller ingen tilfeldighet.   

Også jødedommen «ligger i angst», men hos jødene under loven er det i stedet en angst for 

skylden. Men de kan imidlertid ikke forstå skylden i en dypere forstand. Jeg forstår det slik at 

jødene er kommet lenger i sin selvbevissthet enn hedenskapet som holder seg til skjebnetro. 

Angsten for skylden gjør at jødene søker trygghet i offeret, men dette kan ikke tilveiebringe 

en reell forsoning, siden det ikke inneholder det evige. At det jødiske offeret kun er «i tiden» 

begrunnes med at det hele tiden må gjentas. På samme måte er det med det katolske 

messeofferet.  

 

IV 

 

Individet 

Angsten hos individet er både forut for og en følge av synden. Den viser seg først som 

frihetens mulighet før det kvalitative spranget som er virkeligheten. Angstens gjenstand 

endrer seg dermed fra intet til noe. Dette noe innebærer viten om godt og ondt. Slik jeg 

forstår dette er viten om godt og ondt før spranget kun abstrakt, men etter spranget blir den 

«in concreto». Kunnskapen om godt og ondt blir altså konkret og virkelig, for før dette er jo 

mennesket uvitende. Før spranget, friheten, og viten kan man altså ikke snakke om et valg 

mellom godt og ondt, eller det at menneske må synde. Godt og ondt er i utgangspunktet altså 

ikke frihetens gjenstand slik det ofte hevdes, da et slik syn innebærer at friheten, godt og ondt 
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gjøres til noe endelig. Friheten tilhører nemlig det uendelige, og man kan derfor heller ikke si 

at mennesket synder med nødvendighet.   

Angsten har imidlertid mistet sin dialektiske tvetydighet etter at synden er satt og frihetens 

mulighet er tilbakelagt. Angsten nye gjenstand er den satte synd og den konsekvens som ytrer 

seg i individet. Slik jeg forstår det så er angstens nye gjenstand ganske enkelt den nye 

muligheten av å kunne synde. Dess mindre angst, dess mer har syndigheten rotfeste i den 

enkelte. Forholdet mellom angsten og synden er den nye dialektikken. Mennesket har nå etter 

sitt individuelle syndefall fått konkret kunnskap om godt og ondt, og skrider frem fra tilstand 

til tilstand som settes ved et sprang. Disse tilstandene hører til psykologien å forklare, mens 

selve sprangene befinner seg inne på dogmatikkens område (jf. innledningen).  

Angsten for det onde 

Etter individets syndefall følger altså kunnskapen om godt og ondt. Den satte synd innebærer 

derfor en opphevet mulighet (angsten for friheten). Mennesket er nå «fritt», og angsten tar 

derfor på seg en ny oppgave; friheten er nemlig både en uberettiget virkelighet og en 

konsekvens av noe forutgående.  

Kierkegaard beskriver så mennesket som fanget i en slags hjelpeløs tilstand, og oppfatter 

syndens konsekvens (friheten) som en «strafflidelse». Ettersom synden går frem så følges den 

av angeren. Angeren kan imidlertid bare sørge over synden og ikke gjøre noe med den. Angst 

er altså forut for synd og anger følger etter. Angeren kan imidlertid ikke gjøre noe med 

synden, og dette øker igjen angsten til sitt høyeste nivå.  

Det vil det imidlertid være en stor forskjell på mennesker hvor høyt nivå av selvbevissthet 

syndserkjennelse det oppnår. Mange vil også forsøke å fordrive anger og angstens anfektelse 

med sanselighet av ymse slag. Men det eneste som i sannhet kan avvæpne angeren og 

angsten, er troen. 

 

Angst for det gode (det demoniske) 

Til forskjell fra det foregående, så handler ikke det demoniske hos mennesket om å være 

bundet til synden. Syndens trelldom er et ufritt forhold til det onde, mens det demoniske er et 

ufritt forhold til det gode.  
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For å belyse dette bruker Kierkegaard eksempler fra NT der demonbesatte berøres av det 

gode (Jesus). Angsten uttrykker seg her i både stumhet og skrik.  

Det demoniske er en tilstand som omhandler hele menneskets syntese av ånd, sjel og legeme, 

og er derfor ikke et rent psykologisk problem. I motsetning til uskyldighetens tilstand der 

friheten var en mulighet, så er friheten i det demoniske en tapt frihet. Men friheten er 

allikevel en mulighet og blir igjen angst. Det demoniske er ufriheten som vil avgrense seg, og 

angsten viser seg tydelig i berøringens øyeblikk (jf. eksemplene i NT der Jesus driver ut 

demoner). Dette kan også kalles åpenbaringen av det gode som er frelsens første uttrykk. 

Syndens trelldom er i likhet med det demoniske også en ufrihet, men retningsbestemmelsen 

er en annen. Den er som nevnt angst for det onde, mens det demoniske er derimot angst for 

det gode.  

De forskjellige måtene friheten kan tapes på behandles i det følgende, og omfatter både ånd, 

sjel og legeme. Når det gjelder legemlige og psykiske, tapes friheten ved at legemet gjør 

opprør mot seg selv. Denne konflikten kan føre til en rekke velkjente psyko-somatiske 

symptomer som overspenthet, hysteri og nevrotiskhet, men det jeg tror er viktigst i denne 

sammenheng er det som gjelder menneskets ånd.  

Friheten tapt åndelig 

Frihetens innhold er sannhet som gjør mennesket fritt, og sannheten er frihetens gjerning. 

Sannheten er for Kierkegaard noe konkret som den enkelte må frembringe i seg selv i 

handling. Det er likevel et spørsmål om mennesket i dypeste forstand vil erkjenne sannheten, 

og graden av visshet og inderlighet vil avgjøre om det er i det demoniske eller ikke.  

Både overtro og vantro trekkes frem som eksempler på denne ufrihetens former. Behovet for 

å forklare sjelens udødelighet og Guds eksistens likeså. Slik jeg forstår dette vil mennesker i 

denne siste kategorien ha en «berøringsangst», og tyr til abstrakte forklaringer for å slippe 

unna konsekvensene som vissheten og inderligheten vil få i deres eget liv (forargelse).  

I dette avsnittet ser jeg en tydelig mistanke-hermeneutikk, der ulike former for falsk 

religiøsitet beskrives. Den «hellige» som i mangel av inderlighet er ufri i forhold til sin 

fromhet, er egentlig bare komisk. Den strengeste tilhenger av ortodoksi kan være demonisk, 

dersom han ikke har vissheten.  
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Inderligheten er altså det som viser at individet har tilegnet seg vissheten konkret. På samme 

måte vil den seremonimester som kun har et tankemessig (abstrakt) forhold til sannheten, 

mangle inderligheten. Når Kierkegaard beskriver fritenkeren som ønsker å bevise at NT først 

ble skrevet i det annet århundre, så tror jeg det er snakk om forargelse. Jeg synes at det også 

er viktig å ta med i denne sammenheng at han skiller mellom religiøs anfektelse og det 

demoniske. Forskjellen består her i om individet er fri eller ufri i forhold til det å fly fra det 

det frykter. Den som er anfektet ønsker seg egentlig til det som anfektelsen holder ham borte 

i fra.  

Jeg tolker ham slik at selvbevisstheten ikke er fullt ut tilgjengelig i tiden (den kan heller ikke 

beskrives med ord), men den kan uttrykke seg i tiden ved inderlighet. Gjennom inderligheten 

og vissheten så kan man ane noe om hvem man egentlig er. Inderligheten er ånden som 

uttrykker seg gjennom lidenskap. På motsatt side betyr en uteblivelse av vissheten og 

inderligheten at man er i det demoniske. Jeg tror det er lidenskap som er det viktige for ham, 

men at denne har mer med selverkjennelse å gjøre enn ytre handlinger.     

Det er også da den blir alvor. For på motsatt side (i det demoniske), så mangler nettopp 

alvoret. Den er den rene subjektiviteten og så snart inderligheten mangler, er ånden også 

endeliggjort. Slik jeg tolker det så Kierkegaard konkluderer her med at «inderligheten er 

derfor evigheten, eller det eviges bestemmelse i et menneske».  

I det demoniske vil derimot mennesket forsøke å fornekte det evige.  

V. 

 

Angst som frelsende ved troen 

Kierkegaard avslutter boken med et positivt budskap til angstnevrotikere. Det er imidlertid 

ikke snakk om angst i forhold til ytre ting, selv om nok dette også kan være et uttrykk for 

angsten det her er snakk om. Jeg tror at angsten det er snakk om er den eksistensielle angsten, 

som etter min forståelse springer ut av mennesket selv og dets spenningsfylte syntese av det 

evige og endelige.  

Denne angsten er også frihetens mulighet, men kun ved troen. Den som dannes i angsten og 

muligheten, dannes derfor etter sin uendelighet (ånden). Uten troen er det derimot ingen 

frihetens mulighet slik Kierkegaard ser det. Troen definerer Kierkegaard som «den indre 

visshet som foregriper uendeligheten». Jeg synes dette minner mye om hebreerbrevet 11,1.   
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Jeg tror han mener at vi gjennom angsten kan komme i kontakt med vårt egentlige jeg, og 

samtidig med Gud, i det vi vender oss innover i oss selv i troen. Slik blir også angsten og 

muligheten virkelig dannende, i motsetning til hos mennesker som kun kjenner sin skyldighet 

ut fra endeligheten (juridisk, folkeopinionen og lignende) Et slik menneske kan ifølge 

Kierkegaard bli noe av det mest latterlige og ynkverdige av alt: Et dydsmønster som er litt 

bedre enn folk flest.  

Jeg tror ikke han mener at en ikke kan lære noe av endeligheten, men angsten vil her være 

fordervende eller kontraproduktiv (jf. tidligere eksempler i skriftet med skjebnetro osv.). Den 

som engster seg i sannhet vil derimot ikke lar seg styre av endelighetens angster.  

Kierkegaard konkluder boken med: «Den som i forhold til skylden, oppdras av angsten, han 

vil først hvile i forsoningen».12  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

	
12 Jeg har i dette sammendraget benyttet meg av den norske oversettelsen: Søren Kierkegaard, Begrepet angst, 
overs. av Knut Johansen (Oslo: Oktober, 2014)  
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4 Del I: Om arvesynden og Kierkegaards 
samtid  

 

 

4.1 Augustin i Kierkegaards samtid  
 

Augustins teologiske forfatterskap er ikke spesielt systematisk og enhetlig, og derfor har også 

de ulike vestlige konfesjonene trykket han til sitt bryst på hver sin måte. Dette gjelder den 

lutherske, katolske og sågar den reformerte kirke. Hans tidvis manglende systematikk 

skyldtes i stor grad hans pastorale og praktiske hermeneutikk, men også at noen av hans 

skrifter ble til i en polemisk kontekst enten det handlet om pelagianismen, donatismen eller 

manikeismen. Han vektla for eksempel menneskets ansvar mot manikeerne, men Guds nåde i 

møte med Pelagius. Med tanke på Kierkegaard er det både paralleller og motsetninger 

mellom de to. Augustins gjennomgående vektlegging av det ekklesiastiske og hans kjente 

sitat om det ikke finnes noen frelse utenfor kirken, er et eksempel på en åpenbar motsetning. 

På samme måte er det med hans interesse for metafysikk som passer bedre inn i 

rasjonalismen. På den andre siden regnes ofte Augustins «innovervendte» side slik den 

kommer frem i skriftet Bekjennelser, som en tidlig forløper til Kierkegaards filosofi.13 

Det som allikevel er mest relevant i denne sammenhengen er hva slags bilde man kan 

forestille seg at Kierkegaard hadde dannet seg av Augustin, med tanke på de impulsene han 

fikk både i studietiden og forøvrig. Som jeg har vært inne på så har forståelsen av Augustin 

alltid vært selektiv og Kierkegaards oppfatninger var på samme måte preget av 1800-tallets 

danske og tyske konstruksjon.14  

Det er kanskje noe merkelig, sett med dagens øyne, at det er lite som tyder på at han faktisk 

var spesielt opptatt av Augustin. Det som er mest spesielt er likevel at han ikke viet 

Bekjennelser noen oppmerksomhet. Det er få direkte sitater av Augustin i Kierkegaards 

skrifter og det meste tyder på at han kjente til ham først og fremst gjennom 

sekundærlitteratur. Eksempler på dette er Hutterus Reivivus og Rosenkrantz’ Encyklopädie 

	
13 Lee C. Barret. Eros and self-emptying: The Intersections of Augustine and Kierkegaard, 1-9. 
14 Ibid., 29-33. 
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der theologischen Wischenschaftensom som begge er eksplisitt nevnt i Begrebet Angest, i 

forbindelse med argumentasjonen om arvesynd. Hans manglende lesning av primærlitteratur 

gjør det dessuten ekstra viktig å viktig å undersøke samtidens oppfatninger. For en plausibel 

årsak til hans, i noen grad, manglende interesse for Augustin kan være hvordan han ble 

appropriert i den konteksten Kierkegaard befant seg i. Først og fremst var Kierkegaards bilde 

av Augustin influert av lutherske teologer på 1500 og 1600-tallet som vektla hans betoning 

av Guds nåde i møte med pelagianismen. Dette ville naturligvis være et fremtredende tema da 

han studerte lutherske bekjennelser og andre skrifter. Allikevel ville hans forståelse av disse 

være preget den undervisningen han fikk, herunder Henrik Nicolai Clausen, Hans Lassen 

Martensen, Phillip Marheineke og Julius Müller.15  Av bekjennelsene var det 

Konkordieformelen som var den fremste autoriteten i Danmark på denne tiden, men Clausen 

kritiserte imidlertid denne bekjennelsesteksten fordi den fulgte Augustins lære om at 

mennesket er totalt fordervet. Han mente faktisk at den kritiske mottagelsen skriftet fikk på 

Trientkonsilet av semi-pelagianere var rettmessig. De fleste av lærebøkene Kierkegaard 

studerte i tiden før utgivelsen av Begrebet Angest, støttet i hovedsak Clausens oppfatning om 

at Augustin tok feil i at senere mennesker er skyldige på bakgrunn av Adams synd.16  

Det er vel heller ikke spesielt overraskende at samtiden ofte vektla Augustins metafysiske 

eller spekulative side, siden dette passet godt inn i den hegelianske teologien. Clausen var 

derimot skeptisk til denne formen for rasjonalisme, noe som skyldtes hans opptatthet av Kant 

og den praktiske fornuften. Hos Kant finner man nemlig tanken om at tilskrivelsen av 

moralsk ansvar er avhengig av at individets frihet er forutsatt.  Dette førte igjen til at han var 

delvis negativ til Augustin som mente at viljen er ufri slik også har vært den lutherske 

oppfatningen. Derfor hadde Clausen også problemer med Augustins arvesyndslære, for i 

likhet med Kierkegaard hadde han problemer med at Adam skulle være ansvarlig for hele 

menneskeslektens fordervelse og skyldighet. At mennesket på denne måten bare skulle kunne 

være i stand til å velge det onde fra naturens side, og samtidig kunne klandres for synd, var i 

Clausens øyne svært problematisk. I tillegg til dette mislikte han Augustins spekulative side 

som i hans øyne hadde ført til et teologisk system basert på hans egen logikk, mer enn 

Bibelen. På den andre siden var han positiv til Augustins oppfatninger om forholdet mellom 

	
15 Ibid. 36-39. 
16 Ibid., 219-220. 
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det transcendente og det endelige, og at mennesket er avhengig av guddommelig assistanse 

på grunn av dets skjøre moralske natur.17 Han var med andre ord ingen pelagianer.  

På bakgrunn av dette synes jeg vel det er sannsynlig at Kierkegaard stod i gjeld til Clausen, 

og at han var en viktig påvirkningskilde til både hans syn på Augustin og arvesynden. Både 

hos Clausen og Martensen finnes en tydelig kritikk av det de opplevde som en overdrivelse 

av menneskets syndighet.18 Martensen hadde altså en noe lignende ambivalent oppfatning av 

Augustin som Clausen, selv om Martensen kvalifiserte mer som hegelianer.  

Av alt dette fremgår det at 1800-tallets fremstilling av Augustin var mer ensidig og forenklet 

enn det som er dagens oppfatning. Det som ble lagt vekt på var først og fremst hans polemikk 

rettet mot Pelagius der han fremhever Guds nåde som eneste vei til frelse, og følgelig hans 

antropologi og arvesyndslære. Enten handlet det om dette eller hans metafysikk. Mangel på 

kontekstualisering og sammenheng med andre aspekter hos Augustin førte til at endel 

teologer på 1800-tallet hadde en lunken holdning til denne dogmatiske arven. Mens de var 

enige i hans motstand mot pelagianismen var de allikevel kritiske mot arvesyndslæren i det at 

menneskets moralske ansvar ble for lite betonet. De var rett og slett uenige i at mennesket 

skulle være født med en ond vilje, og spesielt at dette skulle være i en ontologisk forstand.  

Hegelianere slik som Marheineke hadde derimot en mer positiv holdning til Augustin, da de 

vektla hans spekulative side som for eksempel hans oppfatning av treenigheten som Guds 

selvbevissthet. Mange hegelianere tok til seg dette og så på Augustins oppfatninger som en 

forløper til Hegels lære om den absolutte ånd, men dette har imidlertid lite med arvesynden å 

gjøre.19  

Jeg har her forsøkt å vise at det i Kierkegaards samtid ofte var en ambivalent holdning til 

Augustin og en negativ eller fraværende holdning til det tradisjonelle dogmet om arvesynd. 

Dette gjelder enten det dreide seg om hegelianere eller andre teologer som stod mer i den 

kantianske tradisjonen. Dette synes jeg også kan være en god forklaring på hvorfor 

Kierkegaard ikke var mer opptatt av Augustin enn det som ville vært naturlig ut ifra det 

mangesidige bildet vi har av ham i dag. Jeg synes også det er viktig i denne sammenheng å 

understreke at samtidens lunkne holdning til arvesyndsdogmet naturligvis også rammer den 

lutherske læren, slik den fremkommer i bekjennelsesskriftene. For luthersk arvesyndslære er i 

	
17 Ibid., 43-44. 
18 Ibid., 44-45. 
19 Ibid., 51. 
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hovedsak en videreføring av dogmet Augustin formulerte.  Jeg synes allikevel det er 

vanskelig å forstå nøyaktig hva slags holdning til denne tradisjonen Kierkegaard forfekter i 

Begrebet Angest og det er akkurat dette jeg skal forsøke å finne ut av.  

4.2 Arvesynden ifølge Augustin 
 

Det er to innfallsvinkler til arvesynden hos Augustin. Han mente at både begjæret og 

hovmodet er viktige,20 og jeg kommer derfor til å redegjøre for de begge i det følgende. Til 

slutt vil jeg nevne hans eksistensielle tilnærming til synden, som er relatert til hovmodet og 

relevant med tanke på Kierkegaard.    

 

 

4.2.1 Begjæret 
 

Som jeg har vært inne på ble Augustins arvesyndslære formulert i en polemisk kontekst i 

kontroversen med Pelagius på begynnelsen av 400-tallet, der anliggende var forholdet 

mellom Guds nåde og menneskets frie vilje. Augustin stod fast på at mennesket ikke kan 

medvirke til sin egen frelse og at den er Guds nådes verk alene. Men i det at menneskets 

frihet ble et hovedtema beveget også diskusjonen seg fra det teologiske og over i det 

antropologiske. Antropologien er imidlertid fortsatt «innvevd» i frelsesordningen, der Guds 

handling med menneskeheten setter vilkårene som mennesket forholder seg til. I denne 

sammenhengen handler det om forholdet mellom viljens frihet og Guds nåde, der Augustin 

forklarer dette forholdet med ulike stadier som mennesket utvikler seg fra skapelsen av.21 

I «urtilstanden» (ante legem) før fallet hadde mennesket full frihet hvilket også innebar frihet 

til å velge mellom godt og ondt (posse non peccare). Men denne tilstanden har kun de første 

menneskene vært i - det vil si Adam og Eva. Det er verdt å bemerke at det her ikke er snakk 

om en annen menneskelig natur, men at det var ved Guds nåde de hadde denne friheten. På 

grunn av den frie viljen oppstår også muligheten for at de kunne falle, og etter fallet mister de 

den opprinnelige muligheten til å velge det gode.22  

	
20 Mjaaland, Systematisk teologi, 154. 
21 Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmehistorisk översikt, 5. Utg. (Gøteborg: Församlingsförlaget, 
2003), 115. 
22 Ibid., 116. 
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Den spesielle nåden (prima gratia) erstattes altså med begjær som vil si at de lavere 

sjelskreftene i mennesket får overtaket, samtidig som viljen og fornuften blir underordnet. 

Augustin bruker begrepet viljeretning når han beskriver menneskets tilstand etter syndefallet, 

og viljeretningen er styrt av begjær. Til tross for dette har individet allikevel en begrenset 

mulighet til å velge det gode i enkelttilfeller, men retningsbestemmelsen forblir uforandret. 

At mennesket i enkelttilfeller kan gjøre gode handlinger mot andre mennesker betyr 

imidlertid ikke at handlingen er god slik jeg oppfatter det. Det er fordi handlingen ikke er god 

etter Guds målestokk.23 

Augustin mener altså at mennesket har mistet sin frie vilje i ordets egentlige betydning og 

synder derfor med nødvendighet (nessecitas peccandi). Menneskets handlinger vil derfor 

alltid lede til fordervelse, men dette menes allikevel ikke deterministisk fordi individet er fri 

til å synde. 

 Slik jeg forstår det så er ikke mennesket i stand til å ikke synde (non posse non peccare), 

fordi det lever ut ifra seg selv og ikke Gud.24 Dette betyr at mennesket ikke har frihet til å 

velge det gode, men det kan allikevel i enkelttilfeller klare å overvinne begjæret. Viljens 

retning og bestemmelse kan derimot ikke endres og slik sett er mennesket ufritt.25 

Adams første synd medførte skyld overfor Gud og den nedarvede arvesynden innebærer en 

varig skyldstilstand som Gud ikke lenger tilregner individet etter dåpen. Men at arvesynden 

ikke lenger tilregnes i og med dåpen betyr derimot ikke at menneskets viljeretning endres på 

noen måte. For det som fjernes i dåpen er kun den formale komponenten ved arvesynden, for 

dens konkrete tilstand består fortsatt i mennesket. Denne tilstanden av begjær 

(concupiscentia) har gjort mennesket så fordervet at selve menneskenaturen er skadet. 

(natura vitiata peccato).26  

Dette er egentlig den samme oppfatningen om menneskets natur som man finner igjen hos 

Luther selv om han formulerte det på en litt annen måte. Luther betoner på samme måte som 

Augustin at synd først og fremst handler om menneskets natur og ikke ytre handlinger. Han 

bruker ikke begrepet «viljeretning», men formulerer det heller med at mennesket i sitt vesen 

er i fiendskap mot Gud. Siden synden er forankret i menneskets natur er det dermed også 
	

23 Hägglund, Teologins historia: En dogmehistorisk översikt,115; Augustin, De Civitate Dei, Gudsstaten eller 
Guds by, XIV, overs. av Reidar Aasgaard, (Oslo: Pax, 2010), 159. 
24 Augustin, De Civitate Dei, XIV, 159.    
25 Bengt Hägglund, Teologins historia: En dogmehistorisk översikt, 116. 
26 Ibid., 117-118. 
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logisk å se på den som nedarvet. I tillegg til dette kommer den nytestamentlige oppfatningen 

om at Adam som det første mennesket er menneskeslektens overhode, og at hans 

etterkommere derfor dannes etter ham. Men det er heller ikke bare skylden som forplanter fra 

slektsledd til slektsledd, det gjør også det onde begjæret og den fordervede naturen helt reelt. 

Derfor er også hele menneskeslekten fordervet, fanget i begjær og skyldig overfor Gud.27  

Augustins oppfatning er altså at viljen er ufri og det er etter min forståelse mye av det samme 

som Luther senere legger i uttrykket «trellbunden vilje», selv om det vel kan sies at han var 

mer radikal enn Augustin. Begge knytter viljen til det antropologiske og ikke det 

psykologiske, men allikevel er det ikke snakk om determinisme. Det er fordi begge mener at 

mennesket har en viss frihet med tanke på det som har å gjøre med det jordiske eller 

verdslige. Men som sagt er altså mennesket ufritt overfor Gud og sin viljebestemmelse.  

Når det gjelder menneskets vilje er det ikke spesielt vanskelig her å få øye på en forskjell på 

Augustin, Luther og Kierkegaard. På den ene siden er det altså snakk om ufrihet som er 

forankret i selve menneskenaturen, mens Kierkegaard beskriver synden som frihetens 

mulighet.28  

Allikevel ser de etter min forståelse alle på synden som et relasjonelt begrep der 

syndserkjennelse ikke egentlig handler om erkjennelse av enkeltsynder, men derimot at hele 

menneskets forhold til Gud og omverden er gjennomsyret av synden.29  

4.2.2 Hovmodet 
 

Augustin forklarer det onde i mennesket i første omgang ut ifra det han kaller grunnsynden, 

nemlig at mennesket falt ifra Guds gode vilje fordi det ble hovmodig. Etter min forståelse 

handler grunnsynden derfor om et misbruk av den frie viljen som mennesket ble skapt med, 

som gjorde at mennesket i utgangspunktet var fri til å gjøre det gode. At mennesket ble skapt 

med en fri vilje mener Augustin er fordi det er et høyere gode å ha det enn å ikke ha det.30  

Det jeg synes er viktig å bemerke er at han altså ser på dette frafallet som frivillig. De første 

menneskenes ondskap begynte i det skjulte og endte i det åpenbare, fordi de overvurderte seg 

selv. «Storhetstankene» førte med seg at viljen ble formørket og de forlot dermed 
	

27Ibid. 
28 Marius Timmann Mjaaland, Systematisk teologi (Oslo: Verbum, 2017), 155. 
29 Ibid., 151-152. 
30 Jan Olav Henriksen og Svein Aage Christoffersen, Religionens livstolkning: Innføring i kristendommens 
religionsfilosofi, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 140. 
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kjærligheten til den gode Gud og ble seg selv nok. Augustin bemerker her at det hverken var 

treet eller frukten som det var noe galt med, fordi disse var jo en del av det gode 

skaperverket. Overtredelsen ville med andre ord ikke skjedd med mindre de første 

menneskene allerede var blitt onde. Det er her Augustins platonske tankegang fremtrer. Alt 

som har eksistens (væren) er av Gud og er godt, og årsaken til at menneskets vilje kan ha blitt 

ond, er at det dypest sett er skapt av intet (creatio ex nihilo). Slik jeg forstår det så er synden 

slik sett et fravær av det gode i menneskets natur, siden det onde ikke har væren.31   

Syndefallet førte derfor ikke med seg at mennesket sluttet å eksistere, men det ble mindre enn 

det det i utgangspunktet var. I denne forbindelse beskriver han mennesket som «innkrøket i 

seg selv», et utrykk som også Luther benytter seg av. Det er ifølge Augustin ikke slik at det 

var djevelen som lurte de første menneskene, men de fant selv glede i hans ord fordi de 

allerede var blitt selvgode.32 Grunnsynden er derfor allerede tilstede før den blir åpenbar i 

handlingen, og det er vel derfor han også kan hevde at begjæret var til før Adam spiste av 

kunnskapens tre. Etter min forståelse ligger altså menneskets problem i viljen både før og 

etter fallet, og det kan oppstå et fravær av det gode fordi den er skapt ut ifra intet. Mennesket 

fortsetter å eksistere etter fallet, men nærmer seg imidlertid intet, fordi at det får en lavere 

grad av eksistens (herunder forgjengeligheten). Dette er også bakgrunnen for at Augustin 

mener at mennesket går fortapt.33 

 

 

4.2.3 Augustins eksistensielle tilnærming til synden 
 

Som jeg tidligere har nevnt hadde også Augustin en eksistensiell side som gjør at han også 

hadde en annen innfallsvinkel til synden, i tillegg til arvesynden.  

Augustin stilte seg nemlig spørsmålet i Bekjennelser om hvem han er og hva han er. Det var 

for så vidt innlysende at han er et menneske, men hva er egentlig et menneske? Han forstod 

at det siste er et spørsmål som må henvendes til Gud som tross alt har skapt mennesket, og at 

det ikke fullt ut kan forklares foruten Gud. På denne måten blir spørsmålet om hva et 

menneske er et åpent spørsmål som er avhengig av Gud, og fortsetter å vekke uro hos 

	
31 Augustin, De Civitate Dei, XIV, 169; Mjaaland, Systematisk teologi, 126-127. 
32 Augustin, De Civitate Dei, XIV, 160-170. 
33 Ibid., 132.  
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individet, som konfronteres med seg selv. Denne konfrontasjonen blir også ubehagelig i det 

man tar spørsmålet om hva man er på alvor, og forstår at man er avhengig av Gud for å finne 

ut hvem man egentlig er. Hva mennesket er og hva man selv er forblir på denne måten et 

gåtefullt spørsmål, der spørsmålet om hva mennesket er nødvendigvis også reiser spørsmålet 

om hvem Gud er. Det er tross alt Gud som har skapt mennesket. Dersom man tar spørsmålet 

på alvor kan muligheten til å oppdage misforholdet mellom ens eget ideal og slik man 

virkelig er oppstå - det vil si at en oppdager synden. Slik sett er det er menneskets hovmod 

som står i veien for selverkjennelse eller syndserkjennelse. Synden oppdages nemlig kun når 

mennesket innser egen tilkortkommenhet i forhold til sin skaper, mens den hovmodige vil 

derimot selv være Gud (superbia).34 

Jeg tenker om dette at det å akseptere synden som noe ubehagelig også er slik muligheten for 

en virkelig syndserkjennelse oppstår, som også Kierkegaard er så opptatt av. I Kierkegaards 

samtid sluttet man å stille disse spørsmålene på den måten Augustin hadde gjort. De ble ikke 

lenger eksistensielle spørsmål som var avhengige av Gud for å kunne forklares, men 

mennesket kunne nå derimot forstå seg selv ut ifra seg selv (jf. rasjonalismen og idealismen). 

Jeg synes også jeg ser en sammenheng og likhet her mellom synden som det ubehagelige å 

forholde seg til hos Augustin, og begrepet forargelse hos Kierkegaard. Dette vil jeg komme 

nærmere inn på i del II av denne oppgaven.  

Hos Augustin er det altså flere innfallsvinkler til synden: Arvesynden (herunder begjæret og 

hovmodet) fokuserer mer på strukturene som representerer en slags kollektiv synd,35 og den 

eksistensielle jeg har omtalt ovenfor. Som jeg skal komme tilbake til så er det synden som 

superbia, og at den må åpenbares i et møte med den andre, som jeg synes ligner mest om 

Kierkegaards tankegang.  

 

	
34 Marius Timmann Mjaaland, Systematisk teologi (Oslo: Verbum, 2017), 151, 154. 
35 Ibid., 151. 
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5 Del II: Arvesynden som tilbakeblikk mot 
syndens opprinnelse 

 

 

Niels Jørgen Cappelørn hevder at Kierkegaard argumenterer mot og avviser hele arvesynden 

slik den har blitt forstått i den augustinsk-lutherske tradisjonen, og at han gjør dette ved å 

knytte den teologiske antropologien til arvesynden. Han påpeker at Kierkegaard hadde et 

problematisk forhold til arvesynden helt fra sine yngre dager, og at dette har med individets 

frihet å gjøre. For Kierkegaard er tanken om at mennesket synder med nødvendighet eller 

tilfeldighet uholdbar, siden individets skyld er avhengig av frihetens mulighet. Uten skyld 

kan det dessuten ikke ha vært begått synd, og på bakgrunn av dette erstatter Kierkegaard 

derfor arvesynden slik den har blitt forstått i tradisjonen med sin egen versjon. For å sikre 

frihetens mulighet hos mennesket endrer han derfor på den tradisjonelle forståelsen av 

peccatum originale til å gjelde ethvert enkelt individ – ikke bare Adam. Den enkelte begår 

sin første synd ved et kvalitativt sprang som gjør det syndig, og syndigheten blir også på 

denne måten en aktuell synd. Det som derfor egentlig er arvesynden hos Kierkegaard er en 

kvantitativ predisposisjon som spres videre i slekten, men den kan aldri være årsak til det 

kvalitative spranget.36  

Jeg er i stor grad enig i denne teksttolkningen og skal i det følgende forsøke å forklare 

hvorfor, men vil også prøve å vise at jeg synes dette ikke er hele bildet. 

 

5.1 Hans forhold til den luthersk-protestantiske 

konfesjonen 
 

Det er tilbakeblikket (retrogradt) på Adams fall og kritikken av tradisjonene blir 

utgangspunktet for hans egen versjon av arvesynden.  

	
36 Niels Jørgen Cappelørn, “The Interpretation of Hereditary Sin in The Concept of Anxiety by Kierkegaard´s 
Pseudonym Vigilius Haufnienis”, Tijdschrift voor Filosofie, 72, No.1, (2010), 131-135. 
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Selve kjernen i hans kritikk av den tradisjonelle arvesyndslæren er at Adam settes utenfor 

menneskeslekten som han paradoksalt nok skal være opphav til. I tillegg til at dette er en 

åpenbar logisk brist, så blir hans store problem at senere menneskers skyld overfor Gud 

tillegges Adam og ikke den enkelte. Han mener at denne tradisjonens fantasifulle 

ansvarsfraskrivelse står i veien for at individet kan erkjenne synden og skylden som sin egen.  

Han kritiserer spesielt den skolastiske eller katolske som setter Adam «Phantastisk» 

(overdrevent) utenfor på en dobbelt måte i sin lære om Adams opprinnelige overnaturlige 

gave. Denne gaven har ingen andre mennesker fått og idet han faller mister han derfor også 

noe som ingen andre mennesker kan miste. Det blir dermed også klart at Adam har lite til 

felles med dem som skal være hans etterkommere. Den østkirkelige tradisjonen avviser han 

på bakgrunn av dens manglende forklaring på arvesynden, og han omtaler den føderale 

dogmatikken som heller ikke faller videre i smak.37  

Det er likevel den luthersk-protestantiske oppfatningen som i denne sammenheng er 

interessant. For på Kierkegaards tid bekjente alle seg til lutherske kristendommen i Danmark, 

og det er den skriftet i sin helhet dreier seg om. Hans holdning til luthersk arvesyndslære 

synes jeg er noe vanskelig å forstå, ettersom han etter min oppfatning uttaler seg tvetydig om 

den. Han siterer i denne forbindelse fra De Schmalkaldiske Artikler skrevet av Luther i 1536:  

 «Denne arvesynd er en så dyp fordervelse i naturen at ingen fornuft kan fatte den, men den 

må tros ut fra Skriftens åpenbaring». 38 

Til tross for at Luther skriver like før sitatet at Adams ulydighet er årsaken til at alle 

mennesker er syndere, begrunnet med Rom 5, 12, virker han begeistret for sitatet. Jeg tror 

Kierkegaard er begeistret fordi Luther tar til orde for en lignende åpenbaringshermeneutikk 

som han selv gjør - det vil si at synden ikke kan erkjennes med fornuften. Det virker som han 

mener at sitatet understreker forklaringens umulighet, og akkurat derfor kan det også stå ved 

siden av tradisjonen uten å motsi den. Hvis jeg har rett, tenker jeg at dette er den første 

indikasjonen på at han synes ulike måter å forklare arvesynden på er lite interessante. Siden 

han finner en ekte fromhet i den lutherske protestantismen tillater han her en selvmotsigende 

tanke om arvesynden – det vil si at mennesket er syndig på grunn av Adam. Jeg forstår han 
	

37 Søren Kierkegaard, Begrebet Angest, Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind, utg. av Niels Jørgen Cappelørn 
et. al. (København: Gad, 1997-2013, bd. 4, 332-333. Alle referanser til Kierkegaards skrifter viser til den 
tekstkritiske utgaven SKS, fulgt av bind og sidetall.  
38 Jens Olav Mæland red., Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, (Oslo: Lunde, 
1985), 247. 
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slik at det egentlig ikke er så farlig hva som spekuleres om dette så lenge det så lenge 

syndserkjennelsen er ekte. Det som er viktig er altså den dype syndserkjennelse, og at den 

kun kan nås ved hjelp av det transcendente. Han konkluderer sine oppfatninger om de 

forskjellige konfesjonene med at:  

«Vil	man	i	denne	henseende	overskue	de	forskjellige	Confessioner,	da	frembyder	der	
sig	en	Gradation,	i	hvilken	den	dype	protestantiskse	Fromhed	gaar	af	med	Seiren».39	
 

	
Til tross for det jeg har skrevet ovenfor, tolker jeg sitatet dithen at protestantismen for 

Kierkegaard er den beste blant mindre gode alternativer. Det virker som han har visse 

problemer med den også, fordi protestantismen hadde blitt opptatt av å gjøre syndigheten mer 

og mer avskyelig.40 Han er vel ikke imot dette i seg selv, tvert imot, men det blir helt galt i 

det menneskets egen skyld kastes tilbake på Adam. Jeg tror han derfor har en viss skepsis til 

luthersk kristendom, når det kommer til arvesyndslære, fordi den også kan medføre falsk 

fromhet og syndserkjennelse. Mennesket sees på som korrumpert, men samtidig distanserer 

hver enkelt seg fra denne fordervelsens årsak – som først og fremst er individet selv. En slik 

ansvarsfraskrivelse er for Kierkegaard utålig, og forutsetter at mennesket synder med 

nødvendighet.  

Cappelørn mener i forbindelse med dette at Kierkegaards grunnleggende problem med den 

tradisjonelle arvesyndslæren, er nettopp at den ikke sikrer individets frihet. Dersom synden er 

noe som arves fra foreldre og forfedre, gjennom den naturlige forplantningen, vil den også 

oppkomme i individet som en bestemt nødvendighet. Konsekvensen av dette er at individet 

ikke kan sies å være skyldig, ettersom det ikke kan velge noe annet enn å synde.41 Mennesket 

kan altså ikke holdes ansvarlig for sine handlinger, og det blir vel dermed også klart at 

syndserkjennelse ikke gir noen mening slik Kierkegaard ser det.  

Jeg tror hans manglende interesse for historiske forklaringer på synden nettopp skyldes at 

Adam tilhører en svunnen tid, mens for Kierkegaard er synden derimot alltid noe aktuelt og 

nærværende.42 Et hvert forsøk på å se seg tilbake på syndens opphav som noe tilbakelagt og 

utenfor en selv, vil nemlig begrense nemlig både friheten og skylden. Individet må derfor 
	

39 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 333. 
40 Cappelørn, “The Interpretation of Hereditary Sin in The Concept of Anxiety by Kierkegaard´s Pseudonym 
Vigilius Haufnienis”, 138 
41 Ibid., 136. 
42 Gregor Malantschuk, Frihedens problem i Kierkegaards Begrebet Angest (København: Rosenkilde og 
Bagger, 1971),  
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komme til innsikt i at det selv er gjennomsyret av synden og at skylden er dets egen - og dette 

er altså den dype syndserkjennelse som kun kan nås ved åpenbaring. Mennesket har da nådd 

frem til det religiøse stadiet og den nye etikken, som ikke handler om å nå frem til et ideal, 

men om individets egen idealitet sett i forhold til den konkrete virkeligheten.43  

Jeg synes dette siste også minner endel om det jeg tidligere har skrevet om Augustins 

eksistensielle tilnærming til synden, hvor det er oppdagelsen av misforholdet mellom det 

individet ønsker å være og realiteten, som åpner opp en mulighet for syndserkjennelse.  

 

5.2 Omtolkningen av peccatum originale  
 

Ved ethvert forsøk på å forklare opphavssynden ut ifra Adams fall vil altså senere mennesker 

fratas skylden og friheten. Kierkegaard tar derfor steget ut av hele denne forklaringsmodellen 

og dens ulike varianter.  

Hans løsning på dette problemet er derfor at ethvert individ er seg selv og slekten på én gang 

og i et hvert øyeblikk. Det vil si for det første si at alle mennesker kan forklares ut fra Adam, 

og Adam kan forklares ut fra alle andre mennesker. Dersom ikke dette er tilfelle er det heller 

ingen slekt, fordi Adam var det første menneske:    

«Han	(Adam)	er	ikke	væsentlig	forskjellig	fra	Slægten;	thi	saa	er	Slægten	slet	ikke	
til;	han	er	ikke	Slægten;	thi	saa	er	ikke	Slækten	til:	Han	er	sig	selv	og	Slægten.	Hva	der	
derfor	forklarer	Adam	forklarer	Slægten	og	omvendt.»44	
 

Som jeg har vært inne på er problemet hans med tradisjonen at ikke individet ikke ser seg 

selv som skyldig, dersom det ser seg tilbake på Adam som den skyldige. Det er derfor helt 

avgjørende at individet er deltakende (Participerer) i slekten som helhet og ikke i Adam som 

kun var slektens begynnelse. Jeg tror det er på bakgrunn av dette at han også må omtolke 

peccatum originale slik at hvert enkelt individ er opphavet til sin egen syndighet. Peccatum 

	
43 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 328. 
44 Ibid., 336. 
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originale blir for Kierkegaard dermed en handling som hvert individ begår, og slik sett blir 

den samtidig peccatum actuale (gjerningssynd).45 

At opphavssynden og gjerningssynden knyttes sammen på denne måten synes jeg blir tydelig 

i hans omtolkning av Rom 5, 12 som handler om hvordan synden kom inn i verden. Han er 

enig i at synden kom inn i verden ved én synd, men ved den første synd brakte imidlertid 

Adam kun syndigheten inn i seg selv. Slik jeg forstår det kommer synden inn i verden også 

hver gang et senere individ gjentar det samme som Adam gjorde. Men jeg tror ikke han her 

mener at individet begår sin første synd på bakgrunn av Adam som eksempel, for dette vil 

igjen gjøre ham annerledes.46 Det er vel derfor han ser det nødvendig å introdusere en 

alternativ forklaring, ved hjelp av psykologien, som beskriver individets indre motivasjon 

helt frem til det kvalitative sprang (syndefallet).  

For Kierkegaard skjer nemlig syndefallet ved transcendens i et gåtefullt og plutselig øyeblikk, 

som etter min forståelse tilveiebringer eksistens for hvert enkelt individ.47   

Det som derfor blir det viktige for ham er altså opphavssynden, og at den ikke handler om 

Adams synd. Peccatum habituale omtaler han derimot ikke, men det synes jeg er naturlig 

ettersom han etter min oppfatning avviser arvesynden som en nødvendig tilstand i 

menneskenaturen. Opphavsynden blir for Kierkegaard det viktige fordi det er den som setter 

kvaliteten, og innebærer at mennesket blir et ansvarlig individ. Jeg tror den første synd for 

Kierkegaard er et uttrykk for at mennesket blir et individ med selvbevissthet, får en historie – 

og på denne måten har satt seg selv inn i eksistens. Ved synden blir også menneskehetens 

syndige historie en del av individet, og på derfor er ikke den enkelte bare et frittstående 

individ, men ser seg selv i forhold til andre mennesker. Det er dette jeg tror er det vesentlige 

som menes med formuleringen «seg selv og slekten på én gang i et hvert øyeblikk».   

Etter min forståelse gjør hans omtolkning av peccatum originale at synden blir både noe 

aktuelt og progressivt, heller enn at den er en tilstand bestemt av forfedre. For i stedet for å se 

tilbake på syndens opprinnelse slik som i tradisjonen, kan individet heller løfte blikket mot 

fremtiden. På denne måten blir den første synd heller en mulighet for selverkjennelse og 

	
45 Disse kirkehistoriske begrepene, som går tilbake til Augustin, benyttes av ham selv i argumentasjonen. Se 
Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 333-334. 
46 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 338-339. 
47 Ibid., 337.  
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erkjennelse, og jeg tror han mener at tradisjonen sørger for det motsatte ved å forklare 

syndens oppkomst utenfor individet selv.48 

 

 

 

5.3 Concupiscentia sett i forhold til Kierkegaards syn på 

det seksuelle 
 

Det latinske begrepet Concupiscentia har blitt benyttet om det menneskelige begjæret siden 

Vulgata, som for eksempel i Rom. 7, 7-8 om loven som vekker begjær, og i Jak. 1, 3-14 om 

fristelsen som skapes av eget begjær. Begrepet ble sentralt i Augustins arvesyndslære og er 

blitt benyttet videre i den kirkehistoriske dogmatikken, for så å ende opp i lutherske 

bekjennelsestekster.49   

For å forklare sitt problem med begjæret som forklaring på arvesynden, så tar han 

utgangspunkt i den tradisjonelle fortolkningen av syndefallsberetningen. I den tradisjonelle 

dogmatikken er fallets årsak at forbudet vekker et begjær i Adam. Augustin så på det 

medfødte begjæret som synd i seg selv, men dette avviser Kierkegaard fordi synd og skyld 

logisk nok ikke kan være forut for synd og skyld. Han mener allikevel det er riktig sett ut ifra 

erfaring, at mennesket dras mot det forbudte, men det vil ikke si at dette er tilfelle før fallet. 

Han mener det her heller må spørres om i hvilket avsnitt av livet begjæret erfares.50   

Det er i denne forbindelse han omtaler begjæret som en mellombestemmelse, som jeg tror vil 

si at det betegner forbindelsen mellom uskyldighet og skyldighet. Det blir en slags «bro» fra 

kunnskapens tre, som vekker lysten, og over til tidspunktet Adam er skyldig i sin 

overtredelse. Hans innvendig mot dette er at det ikke skjer noe kvalitativt sprang, ettersom 

overgangen skjer litt etter litt. Uten øyeblikket som muliggjør at mennesket blir et individ, 

	
48 Mjaaland, Systematisk teologi, 157. 
49 Niels Jørgen Cappelørn, red., et. al., Søren Kierkegaards Skrifter, Kommentarer til Begrebet Angest [K4] 
(København: Gad, 2012), 407.  
50 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 346. 



	 31	

skjer det ingenting vesentlig, og derfor er det ikke her snakk om noe annet enn en «tom 

gjentakelse».51  

Problemet hans med begjæret som forklaring er egentlig at den mangler den tvetydigheten 

han mener er nødvendig. For når angst ikke er tilstede så er fallet nødt til å skje med 

nødvendighet. Jeg tror om dette at forbudet ikke kan betinge syndefallet fordi begjæret vil 

gjøre at Adam kun tiltrekkes av synden ved begjæret. Dette betyr at han helt pasifisert. Ved 

angst kan derimot individet forbli i sin «elastiske Tvetydighed» frem til det kvalitative 

spranget, og dette sikrer at Adam likesom senere individer både dras til synden og ønsker å 

fly fra den.52 Slik kan han også hevde individet kan holdes personlig ansvarlig for sitt fall, 

eller rettere sagt sprang.  

Det virker dessuten som om Kierkegaard knytter begrepet begjær først og fremst til det 

seksuelle. Det er har vel også vært det vanlige i kirkehistorien, som kanskje ikke er så rart, 

ettersom munkene ofte slet med å «temme» seksualdriften. Avsnittet som omhandler 

sanseligheten og seksualiteten, tyder dessuten på at Kierkegaard hadde kjennskap til det 

fjortende kapittelet i De Civitate Dei.53 

Selve syndefallet kan ikke psykologien forklare, men det er ved synden at det seksuelle blir 

satt som synd. Synden og det seksuelle er altså uløselig knyttet sammen, og dette har en 

direkte sammenheng med at mennesket er en «...Synthese af Sjel og Legeme, der bæres av 

Aand...».54 Jeg forstår ham slik at det er med det seksuelle som med ånden i uskyldigheten. 

Ånden som ennå ikke er satt ved synden er kun drømmende, som jeg tror betyr manglende 

selvbevissthet. At det seksuelle knyttes sammen med synden, og har en sammenheng med 

selvbevissthet, fremgår av Gen 1, 3 hvor Adam og Eva blir klar over at de er nakne etter å ha 

spist av kunnskapens tre. Før de ble bevisst på seg selv og sitt kjønn eksisterte imidlertid ikke 

seksualiteten heller som instinkt. Det er nettopp fordi mennesket er en syntese som bæres av 

ånd, og skiller seg med dette vesentlig ut ifra dyr. I uskyldigheten er det med andre ord ikke 

begjær, og han forklarer dette ved å henvise til barns uvitenhet. Uvitenheten er imidlertid 

ikke hverken naivitet eller blindt instinkt. Den er uvitenhet som er i bestemt i retning av 

viten. Med andre ord er viten avhengig av forutgående uvitenhet for å kunne være viten. 

	
51 Ibid., 340. 
52 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 346-347. 
53 Barrett, Eros and self-emptying: The Intersections of Augustine and Kierkegaard, 35. 
54 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 354 
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Etter min forståelse innebærer denne retningsbestemmelsen at bluferdighet eller skam 

etterhvert vekkes hos barnet. Dette har ikke med barnets omgivelser å gjøre, men skyldes at 

menneskets oppgave er å bestemme seg som individ. Bluferdigheten er en slags viten om den 

«generiske Differents» (arten det tilhører), men barnet ser ikke seg selv i forhold til denne 

fordi kjønnsdriften ennå ikke er tilstede. Ånden vil ikke i denne fasen vedkjenne seg sin 

ytterste motsetning i syntesen, som er legeme, og det er dette jeg tror her skaper det han 

kaller for bluferdighetens angst. Han understreker her at det ikke finnes et spor av sanselig 

lyst, men allikevel er det skamfullhet tilstede.  

Jeg tolker dette dithen at det er den drømmende ånden som fantaserer, men det er kun en 

forestilling og således i virkeligheten intet. Først i syndefallet vedkjenner ånden seg det 

seksuelle (legemet), og syntesen er dermed satt som en motsigelse. Det er vel dette han 

omtaler han som en «uhyre Modsigelse», hvilket er at den udødelige ånd er bestemt som 

kjønn (genus).55 Med andre ord har mennesket blitt et individ som er både av det evige og 

forgjengelige. I likhet med synden forbindes det seksuelle både med angst og frihet, og fører 

naturligvis til både forplantningen og det erotiske. Den evige ånden føler seg imidlertid 

fremmed for det erotiske, slik at den får lyst til å gjemme seg. Dette er den dype skam som 

gjør at selve unnfangelsen skjer i angst, fordi ånden er lengst borte i dette øyeblikket. Denne 

angsten kulminerer dessuten i kvinnen i det hun føder, og det nye individet både unnfanges 

og kommer til verden i angst. Slik jeg oppfatter det så spres angsten på denne måten til de 

etterfølgende generasjoner.  

Kierkegaard konkluderer på bakgrunn av dette at det er angst som frembringer synden og 

ikke begjæret. Han skriver eksplisitt at det ikke kan være slik at «Concupiscentsen» er 

medfødt.56 

Jeg mener derfor (med Cappelørn) at han forkaster Concupiscentia når det gjelder 

syndefallet, og at det er fordi begjæret for Kierkegaard ikke kan være før fallet fordi det vil 

implisere at fallet er nødvendig.57 Han ønsker egentlig ikke å gå nærmere inn på dette, fordi 

han ser på fallet som et kvalitativt sprang som ikke kan forklares.58 Etter min oppfatning 

avviser han den tradisjonelle fortolkningen av syndefallet av samme årsak, fordi den blir en 

	
55 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 372-373; Arne Grøn, Begrebet Angest hos Søren Kierkegaard 
(København: Gyldendal, 1993), 36. 
56 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 376-377. 
57 Cappelørn, “The Interpretation of Hereditary Sin in The Concept of Anxiety by Kierkegaard´s Pseudonym 
Vigilius Haufnienis”, 143. 
58 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 347. 
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kronologisk prosess. Min oppfatning er at han ikke ønsker en mellombestemmelse, slik som 

begjæret, og erstatter derfor denne med den tvetydige angsten som leder frem til syndefallet. 

Jeg synes dessuten at han har en mer positiv vurdering av det seksuelle sammenlignet med 

Augustin, og mye av den påfølgende kirkehistorien. For Kierkegaard er hverken 

sanseligheten eller det seksuelle synd i seg selv, men den blir det først ved synden. Det virker 

for meg som det er individets forhold til det seksuelle som er det avgjørende.   

Kierkegaard avviser altså etter min oppfatning den tradisjonelle tolkningen av syndefallet, og 

begjæret som forklaring. Han avviser at individet er født syndig med ondt begjær, og at 

Adams fall er opphavet til senere individers syndighet. Som jeg tidligere har redegjort for så 

mente Augustin at mennesket synder på bakgrunn av det nedarvede medfødte begjæret som 

overføres ved unnfangelsen. Det er jo akkurat dette som er Kierkegaards hovedproblem siden 

han ønsker å sikre individets frihet. Man kan kanskje spørre seg om hva som da er igjen av 

den tradisjonelle dogmatikken.  

Det virker for meg som om han her i en viss grad er preget av samtidens «milde» 

rasjonalisters kritiske holdning til arvesyndsdogmet, og at han derfor er mer på linje med 

Kants formulering om at frihet må være en forutsetning for skyld. Som jeg tidligere har vært 

inne på var Kierkegaard nemlig begeistret for deler av undervisningen til Clausen og Julius 

Müller, hvis begge ønsket å holde fast på Kants betoning av individets moralske ansvar. 

Müller så derfor på arvesynden som selve kjernen av menneskets motivasjon for å begå 

aktuelle synder, og selv om Kierkegaard var positiv til dette, innvendte han imidlertid at 

Müller manglet det eksistensielle perspektivet på synden.59  

 

5.4 Kierkegaards eksistensielle tilnærming til 

(arve)synden 
 

Slik jeg tolker ham så er det nettopp hans vektlegging av det eksistensielle, som gjør at han 

på sett og vis følger den augustinsk-lutherske tradisjonen. Det jeg sikter til er at synden 

fullstendig gjennomsyrer individet og verdenen, og på denne måten anerkjenner han 

	
59 Barrett, Eros and self-emptying: The Intersections of Augustine and Kierkegaard, 218-219. 
Note: Selv om Kants «radical evil» minner om arvesynden vil jeg tro at Kierkegaard avviser dette på det 
sterkeste, ettersom synden her rasjonaliseres og reduseres til moral.  
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tradisjonen når det kommer til syndefallets konsekvens. Han mener at virkelig erkjennelse av 

disse forhold krever åpenbaring, og det virker som han finner støtte for sin oppfatning om 

dette i lutherske bekjennelsestekster.  

Jeg oppfatter ham slik at den «vanlige» etikken bringer det menneskelige idealet inn i verden, 

og blir på denne måten en oppgave som ikke mennesket har forutsetninger til å leve opp til. 

Idealiteten går dermed i motsatt retning av virkeligheten og åpner på denne måten opp 

muligheten for anger hos individet. Ved anger går nå i stedet virkeligheten opp i idealet, og 

det er i dette at arvesynden viser seg for individet.60 Jeg tror det her snakk om den klassiske 

lutherske læren om lov og evangelium, men at arvesynden for Kierkegaard handler om 

åpenbaring og ikke forklaring. Derfor skriver han også om at dogmatikken må handle om 

virkeligheten. Slik jeg ser dette er Kierkegaard hele tiden opptatt av her og nå, og at det er 

dette han mener med at dogmatikken forklarer arvesynden ved å forutsette den.61  

Arvesynden er med andre ord for Kierkegaard et paradoks. Slik sett handler ikke arvesynden 

om spekulative forklaringer, men om en eksistensiell sannhet. Det vil si at synden er noe 

gjennomgripende og stadig tilstedeværende i mennesket, som kun kan erkjennes ved 

åpenbaring. Mennesket har da nådd frem til det religiøse stadiet og den nye etikken, som ikke 

handler om å nå frem til et ideal, men om individets egen idealitet sett i forhold til den 

konkrete virkeligheten.62 

Jeg synes dette minner mye om Augustins eksistensielle tilnærming til synden (jf. 4.2.3). 

Som jeg tidligere har vært inne på er det kun i møte med den andre (Gud) at kontrasten blir 

åpenbar, og at muligheten for å se egen tilkortkommenhet oppstår. Det er akkurat dette  

Augustin også beskriver i Bekjennelser når han møter lyset - det som er rent for seg selv. Det 

er først da han selv forstår at han er ond.63 Selv om dette aspektet ved Augustin vel ikke var 

spesielt «oppe i dagen» på Kierkegaards tid, så finnes det nedtegnelser hvor han begeistret 

omtaler Augustins syn på åpenbaringens autoritet.64 

Både hos Kierkegaard og i den augustinsk-lutherske tradisjonen er det altså snakk om 

åpenbaring av egen syndighet gjennom gudsrelasjonen. Jeg tror det også er dette som opptar 

Kierkegaard slik at dogmatiske forklaringer for ham blir forstyrrende.   
	

60 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 323-324. 
61 Ibid., 325-327. 
62 Ibid., 328. 
63 Augustin, Confessiones, VII.10, overs. av Åsmund Farestveit, 3. Utg. (Oslo: Samlaget, 2009), 147-148. 
64 Barrett, Eros and Self-Emptying: The Intersections of Augustine and Kierkegaard, 55.  
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Når det gjelder viljen mente derfor Kierkegaard, i motsetning til enkelte av hans samtidige, at 

arvesynden ikke bare dreier seg om en moralsk «brist». Jeg vil derfor anta han derfor heller 

ikke han hadde samme problemet som Clausen når det gjelder det at mennesket er fullstendig 

fordervet.65 Kierkegaard innvendte nemlig mot Clausen at han ved å se på arvesynden som 

sanselighet eller brist tok for lett på synden, og her ser man igjen at han er på linje med den 

lutherske antropologien. For Kierkegaard er allikevel ikke arvesynden forankret i 

menneskenaturen på samme måte som hos Augustin og Luther, men snarere et uttrykk for at 

alle individer har mulighet til å velge ufriheten slik Adam gjorde. På denne måten blir også 

synden alltid noe aktuelt og nærværende i den enkeltes eksistens,66 og ikke et delvis historisk 

tilbakelagt kapittel.  

5.5 Arv som den kvantitative forøkelsen av skyld i 

slekten 
 

Problemet som oppstår for ham er imidlertid at han kan beskyldes for pelagianisme, dersom 

han avviser at synden har en arvelig komponent. Han mener selv at han ikke gjør seg skyldig 

i dette ettersom han er opptatt av at det en kontinuitet i slekten – som begynte med Adam. 

Slik får slektens syndighet en historie, og det er akkurat dette han mener med at den går frem 

i kvantitative bestemmelser. Men som han skriver kan aldri det kvantitative alene bringe frem 

et individ, og begrunner dette med at også dyrearter forplanter seg på samme måte som 

mennesket. Dersom ikke mennesket synder eller gjentar det kvalitative sprang vil det altså bli 

stående utenfor menneskeslekten.67   

 

Kierkegaard understreker derfor flere ganger at han ikke gjør seg skyldig i pelagianisme, og 

jeg vil anta at det er fordi han lett kan oppfattes dithen. Problemet hans med denne læren, 

som ble erklært kjettersk på 400-tallet, er nettopp det at Pelagius hevdet at mennesket er 

uskyldig fra fødselen av på samme måte som Adam var det før syndefallet. På denne måten 

fornektes arvesynden, og konsekvensen er at mennesket kan medvirke til sin egen frelse.68 

Det Kierkegaard har å utsette på denne oppfatningen er at slekten oppløses til selvstendige 

individer, ettersom det ikke er noe vesentlig som forbinder de enkelte til hverandre. Som jeg 

	
65 Barrett, Eros and self-emptying: The Intersections of Augustine and Kierkegaard, 219. 
66 Mjaaland, Systematisk teologi, 154. 
67 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 340. 
68 Cappelørn, red. et. al., Søren Kierkegaards Skrifter, Kommentarer til Begrebet Angest [K4], 391. 
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tidligere har vært inne på så er det synden som gjør mennesket til et individ og en del av 

slekten, så dersom et menneske har mulighet til å ikke synde ville det heller ikke inkluderes i 

slekten. Slik jeg oppfatter det avviser Kierkegaard nettopp muligheten for at mennesket er 

såpass fritt at det kan la være å falle i synd, og det er dette han mener med det kvantitative 

aspektet og begrepet objektiv angst.   

Han beskriver nemlig den objektive angsten som syndens virkning i den ikke-menneskelige 

tilværelse, for da synden kom inn i verden fikk det konsekvenser for hele skapelsen.69 Jeg 

synes han egentlig er litt «vag» når det gjelder beskrivelsen av hva det denne angsten egentlig 

er, men det som derimot virker klart synes jeg er at den objektive angsten begynte med 

Adams fall. Det eneste spesielle med Adam, for Kierkegaard, er at han var det første 

mennesket. Etter Adam har angsten forplantet seg videre nedover i slekten, og for hver synd 

økes derfor slektens samlede skyld. Den objektive angsten er altså noe som har med Adams 

synd å gjøre, disponerer senere individer til synd, men kan aldri være årsak til den - det ville i 

så fall gjøre at individet er bestemt til å være syndig. Den objektive angsten er derfor ikke 

den som opptrer i uskyldigheten. Slik jeg oppfatter det er ikke den objektive angsten arv i den 

forstand at det er noe genetisk eller lignende, men heller et slags vilkår som hele skapelsen er 

underlagt.70 Malantschuk trekker her frem Paulus´ord i Rom 8, 19-22 om at hele skapelsen 

lengter og sukker etter forløsning, som i fødselsrieer, og at den objektive angsten derfor har 

med naturen generelt å gjøre. Den representer den ene av to sider ved synden der den andre 

og viktigste er den subjektive angsten, som har med individet å gjøre. Synden er derfor først 

og fremst individets egen skyld fordi det har frihetens mulighet, men ved hver synd forøkes 

også slektens syndighet, ettersom menneskehetens historie skrider fremover.71  

I det kvalitative spranget blir mennesket delaktig i slektens progresjon i og med individets 

første synd. Slektens «skyldkonto» blir med andre ord bare større og større, ettersom flere og 

flere individer legges til i slekten gjennom generasjonene. Syndigheten og skylden har derfor 

både med slekten og individet å gjøre, men det kvantitative kan imidlertid aldri frembringe en 

ny kvalitet og dermed gjøre individet skyldig.        

Vurdering    

 

	
69 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 362. 
70 Ibid., 361-362. 
71 Malantschuk, Frihedens problem i Begrebet Angest, 36-37. 
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Min vurdering av alt dette er at jeg mener Kierkegaard stiller seg avvisende til 

arvesyndsdogmet, slik det har blitt forstått i den augustinsk-lutherske tradisjonen. I Confessio 

Augustana beskrives arvesynden som medfødt arvelig sykdom, der mennesket mangler både 

tillit og frykt for Gud, og med begjær.72  

Den samme tanken finner en hos Augustin ved det at skylden overføres reelt fra slekten til 

den enkelte ved unnfangelsen, noe jeg mener Kierkegaard er grunnleggende uenig i. Han 

erstatter derfor altså denne historisk viktige delen av arvesyndsdogmet med det at individet 

først deltar i slektens akkumulerende skyldighet ved det kvalitative spranget. Selve poenget 

hans med dette er nettopp at skylden ikke overføres fra slekten til individet.  

Selve årsaken til at han har så problemer med at mennesket er født skyldig er altså at det ikke 

kan stilles til ansvar, for ansvaret er en avgjørende del av det å være selvstendig. For 

Kierkegaard er derfor synden noe positivt, ettersom det er den som gjør mennesket til et 

individ som kan pådra seg skyld. Det er akkurat i dette at muligheten for selverkjennelse 

ligger.73 Spørsmålet jeg synes likevel reiser seg er hvordan synden kan være like 

dyptgripende, slik som hos Luther, dersom ikke mennesket er født syndig.  

Jeg forstår Kierkegaard dithen at dette (synden) ikke lar seg forklare, men må åpenbares 

gjennom en gudsrelasjon. Sagt på en annen måte så er arvesynden forutsatt i det den er, som 

jeg tror vil si at den erkjennes retrospektivt som en eksistensiell sannhet.74 Jeg synes allikevel 

ikke dette siste endrer noe spesielt på min oppfatning rent teologisk, ettersom jeg altså mener 

at Kierkegaard legger noe annet i arvesyndsbegrepet enn det tradisjonen gjør.  

Jeg savner allikevel det jeg har kalt det eksistensielle perspektivet i omtalte artikkel av 

Cappelørn, for som nevnt mener jeg at han følger tradisjonen når det kommer til hvordan 

arvesynden viser seg i mennesket og i verdenen. Her skiller han seg også ut ifra samtiden.  

Som nevnt mener jeg altså at Kierkegaard avviser tradisjonelle forklaringer med henblikk på 

arvesynden, og erstatter dem med sin egen forklaring, som egentlig ikke vil være noen 

forklaring - den forklarer nemlig ikke spranget. For det er nettopp det gåtefulle spranget han 

gjentatte ganger omtaler som en forargelse for forstanden, og forklaringer på selve 

syndefallet kaller han derfor forstandsmyter. Disse begrepene benytter han både når det 

	
72 CA II. Mæland, Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, 29.   
73 Mjaaland, Systematisk teologi, 156-157. 
74 Ibid., 155. 
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gjelder den tradisjonelle eksegesen og samtiden, men jeg skal i det følgende kapittel gå 

nærmere inn på disse i forbindelse med rasjonalismen.  
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6 Del III: Kierkegaards kritikk av 
rasjonalismen og idealismen 

 

 

Rasjonalismen er en filosofisk-teologisk retning som hadde omfattende innflytelse på 1800-

tallets tenkning, og forbindes først og fremst med Immanuel Kant (1724-1804).75 En litt 

annen variant som dukker opp senere er den tyske idealismen hvor Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831) blir hovedskikkelsen.  

Det mest grunnleggende trekket ved rasjonalismen, og som differensierer opplysningstiden 

fra middelalderen, er vektleggingen av menneskets autonomi. Mennesket ble nå sett på som 

«selvgående» og det ble derfor nødvendig å løsrive det fra autoriteter som kirken, og lover 

som ble påtvunget utenifra (heteronomi). Mennesket selv sees nå nemlig på som lovgiveren, 

og med dette skjer en fundamental teologisk og antropologisk omdreining. I motsetning til 

empiristene, med Hume i spissen, så Kant på fornuften som aktiv – det vil etter min forståelse 

si at den er en skapende og progressiv kapasitet. Derfor blir heller ikke Gud lenger et objekt 

som en passiv fornuft må tilpasse seg, men omvendt. Slik sett må moral også være noe som 

defineres av mennesket selv, og den følges også frivillig ettersom den er fornuftig og dermed 

universell. Med moralsk autonomi avviste følgelig Kant at etikken behøver et teologisk 

fundament, ettersom menneske selv kan definere hva som er rett og galt. Derfor er det også 

kun igjennom rasjonelle prinsipper som fornuften kan få kunnskap om Gud - det vil si at det 

kan produsere et gudsbegrep. Ifølge Kant vil moralitet uunngåelig føre til religion.76  

Det skjer altså med Kant en omdreining fra Gud som skaper, og til en menneskelig fornuft 

som selv postulerer Gud ved den moralske samvittighet. Etter min forståelse kan en se flere 

av de samme trekkene hos Hegel når det gjelder menneskets autonomi versus heteronomi, 

selv om moral ikke er hans anliggende. Som jeg skal forklare nærmere så skjer det altså en 

lignende teologisk-antropologisk omdreining hos Hegel, men på en annerledes og langt mer 

omfattende måte. I lys av Begrebet Angest er det først og fremst Hegels tenkning som er 

interessant.  

 
	

75 Cappelørn red. et. al., Søren Kierkegaards Skrifter: Kommentarer til Begrebet Angest, [SKS K4], 422. 
76 Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment and the Nineteenth Century, 62-64. 
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6.1 Kierkegaards kritikk av Hegel  
 

For på Kierkegaards tid var det først og fremst Hegels spekulative filosofi som var rådende 

blant Københavns intellektuelle elite, i kulturlivet og i kirken. Den tyske idealismen hadde 

med andre ord fått innpass i både statskirken og på fakultetene, og den preget på denne måten 

Kierkegaards studietid og den kretsen han befant seg i. Selv om enkelte av Kierkegaards 

retoriske angrep i Begrebet Angest er rettet mot danske hegelianere slik som Adler, Heiberg, 

og Martensen, så er likevel hans overordnede mål å eksponere Hegels filosofi som det han 

mente den er – innholdsløs.77 

Kierkegaards kritikk av Hegel og danske hegelianere går igjen i de fleste av hans skrifter, 

men det er først og fremst i Philosophiske smuler han tar et oppgjør med rasjonalisme ved å 

undersøke forholdet mellom tro og fornuft. Han skrev denne samtidig med Begrebet Angest, 

og de to bøkene er etter min forståelse en kritikk av rasjonalismen fra to forskjellige 

innfallsvinkler. Mens Philosophiske Smuler handler mest om tilegnelse av sannheten og 

troen, så handler Begrebet Angest først og fremst om synden og syndserkjennelse.  

Hegels grunnleggende oppfatning er at ideer og hva som er sannhet endrer seg igjennom en 

dialektisk-historisk prosess, og at mennesker utvikler nye ideer ut ifra hvordan det oppfatter 

omverdenen (aktiv fornuft som hos Kant). En kan vel kanskje si at også Hegel var et barn av 

opplysningstidens vitenskapelige fremskritt, med dertil optimisme på menneskets vegne til å 

forstå verdenen, Gud og seg selv ut ifra logikk og objektiv kunnskap.78 Når Hegel i likhet 

med Kierkegaard for eksempel taler om sprang som fører til en ny kvalitet er det nemlig kun 

snakk om en logisk bevegelse innenfor begrepskategorier.79  

Det er akkurat denne overvurderingen av den menneskelig forstand som Kierkegaard reagerer 

mot, og han insisterer på at det transcendente har forrang over det rasjonelle når det gjelder 

erkjennelse – det vil si at fornuften har en grense.80 Kierkegaard mener i motsetning til Hegel 

	
77 “…the content of Hegelian philosophy is appearance (Schein) and its inner essence is nothing.”, 
Marius Timmann Mjaaland, “The Double Destruction of Hegel” Kierkegaard im Kontext des Deutsche 
Idealismus, Axel Huther, Anders Moe Rasmussen, red. (Berlin: De Gruyter, 2014), 140. 
78 Peter C. Vardy, The SPCK Introduction to Kierkegaard, 2. Utg. (London: SPCK, 2008),  22. 
79 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 393.  
80 Se Søren Kierkegaard, Philosophiske Smuler, SKS 4, 249-252.  
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at ny kvalitet innenfor et logisk system ikke er noen ny kvalitet eller sprang, fordi den 

eksistensielle dimensjonen fraværende. For Kierkegaard er nemlig overgangen til en ny 

kvalitet noe som angår individets eksistensielle sfære (in concreto), og skjer ved noe som 

overgår menneskelig forstand: «Den ny Qualitet fremkommer med det Første, med Springet, 

med det Gaadefuldes Pludselighed.»81  

Selv om Hegel vel kan sies å være på kollisjonskurs med den historiske kristendommen, så 

kom han imidlertid frem til at den ikke bare kunne avvises. Han forsøkte derfor å 

rasjonalisere dogmatikken slik at den kunne passe inn i filosofien, og det er vel dette som 

kalles Aufhebung. På denne måten kunne nå sannheten og troen passe inn i filosofien, og etter 

min forståelse er det at sannheten blir rasjonell, og dermed universell, det som ligger i 

begrepet immanent. Nærmere bestemt er ånden for Hegel egentlig bare refleksjon og ligger 

således innenfor menneskets fornuft.82 Konsekvensen av at dogmatikken tas opp i filosofien 

er etter min forståelse derfor at menneske ikke lenger er avhengig av Gud for å forstå hverken 

seg selv eller Gud. Som hos Kant er det en motvilje når det gjelder å la seg definere utenifra, 

og som jeg skal forklare nærmere er det hos Hegel bare igjennom filosofien at Gud kan 

erkjennes. Etter min forståelse vil dette si at religion reduseres til et abstrakt konsept.  

Det er nettopp denne abstrakte teologien Kierkegaard er så gjennomgående kritisk til. Dette 

gjelder også når det kommer til Hegels syn på syndefallet.  

 

6.1.1 Hegels omtolkning av syndefallet 
 

Hegel mente faktisk i likhet med Kierkegaard at syndefallet er en viktig fortelling som hadde 

gått tapt i opplysningstiden. Hegel så på syndefallet som en mytisk (Mythus) og rasjonell 

forklaring på menneskets bortkomne tilstand og all lidelsen i historien. Ikke helt ulikt 

Kierkegaard mener han at fallet har resultert i at mennesket befinner seg i en ulykkelig 

tilstand av motsetninger mellom det evige og endelige, ånd og legeme.83  

Da Adam spiste av kunnskapens tre fikk han følgelig kunnskapen om godt og ondt, og denne 

kunnskapen er fremmedgjøring. Selv om Adam nå hadde tatt steget ut av naturtilstandens 
	

81 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 337. 
82 Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment and the Nineteenth Century, 121. 
Se også Bernhard M. G. Reardon, Hegel’s Philsophy of Religion, (London: The Macmillan Press, 1977), 22.  
83 Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment and the Nineteenth Century, 122. 
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tilfredshet, ser Hegel på dette som en nødvendig bevegelse fra uskyld til selvbevissthet. Han 

hevder at det er akkurat denne selvbevisstheten som skiller mennesket fra dyr, og at 

mennesket derfor ikke er vesentlig forskjellig fra dyrene før fallet. Syndefallet er altså det 

som gjør et menneske til et menneske, men samtidig er det også kommet bort fra den 

universelle guddommelige ånden. Det å bli stående i denne tilstanden er imidlertid smertefullt 

og av det onde, og han bruker derfor Davids klager som eksempel på lengselen etter noe 

annet. Min forståelse er at siden syndefallet er et fall, så ligger det også et implisitt håp om 

oppreisning eller gjenopprettelse i det.84 

Hegel ser altså på syndefallet både som et onde og et gode. Det er et onde fordi kunnskapen 

fører til fremmedgjøring, men et gode fordi mennesket blir selvstendig og vesentlig 

annerledes enn dyr og planter. Men slik jeg forstår det er det ikke i selve kunnskapen det 

onde ligger, men i den «kløften» som oppstår mellom det evige og mennesket i fallet - altså 

fremmedgjøringen. Dersom jeg forstår ham riktig er uskyldigheten egentlig en tese, og siden 

historien hele tiden beveger seg fremover med nødvendighet så befinner mennesket seg 

derfor etter fallet i en antitese. Menneskeheten lengter derfor etter gjenopprettelse eller 

forsoning som skjer i tidens fylde - det vil si inkarnasjonen som blir syntesen. Den implisitte 

enheten mellom Gud og mennesket etter fallet, blir eksplisitt i inkarnasjonen ettersom det er 

et historisk faktum at Gud ble menneske. Men med «historisk faktum» sikter han ikke til den 

historiske Jesus, eller noe som kan undersøkes historisk-kritisk, men at Ånden har manifestert 

seg i verdenen på en spesiell måte.85  

Jeg tenker i denne forbindelse at det jeg har skrevet om både syndefallet og inkarnasjonen er 

et eksempel på det som ofte omtales som Hegels panenteistiske gudsforståelse. Ånden (Gud) 

er for ham en livets prosess som beveger seg gjennom historien mot et bestemt mål (τ𝜀𝜆𝜊𝜍), 

og han ser på kristendommen som et uttrykk for denne åndens bevegelse. I Åndens natur 

ligger det nemlig at den ønsker å differensiere, realisere og definere seg selv, og dette gjør 

den ved å virkeliggjøre seg i historien og naturen. Kristendommen blir den fremste religionen 

hvor denne åndens idé virkeliggjør seg for mennesket ved representative ideer slik som for 

eksempel treenigheten og syndefallet.86  

	
84 G.W.F. Hegel, The Philosophy of History, sitert i Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment 
and the Nineteenth Century, 122. 
85 Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment and the Nineteenth Century, 122-123. 
86 Ibid., 125-126. 
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Uskyldigheten, syndefallet, inkarnasjonen og Jesu død er altså en åndens nødvendige prosess 

for å realisere seg selv. Som jeg har vært inne på så representerer syndefallet den tilstanden 

av fremmedgjøring som mennesket opplever, og dette er også en del av denne prosessen som 

når sitt klimaks ved Jesu død på korset. (Jeg vil tro han her sikter spesielt til Jesu ord i Mark 

15,34; Matt 27, 43). I inkarnasjonen der Gud blir menneske forenes det evige og det endelige, 

og ifølge Hegel måtte Jesus lide og dø fordi denne gjenforeningen er nødt til å skje ved at 

ånden tar på seg endeligheten i sin mest radikale form.87  

Når Hegel omtaler mennesket som en syntese av evighet og endelighet slik som Kierkegaard 

også gjør, tror jeg på bakgrunn av dette at de legger en vesentlig forskjellig mening i 

begrepene. Som nevnt er syndefallsberetningen kun en representativ ide, og den handler 

derfor egentlig om «det absolutte», som til forskjell fra teistisk gudsforståelse er tanke. Gud 

er «tankenes tanke» som er en enhet av både det objektive (ånd) og subjektive (ånd), og er 

nødt til å realisere seg selv i det skapte for å kunne definere seg selv. Til forskjell fra i den 

tradisjonelle kristendommen er derfor ikke Gud noe utenfor skapelsen, men er naturen, og 

uten den ville dessuten ikke Gud en gang forstå seg selv - fordi han ikke ville hatt noe å 

uttrykke seg igjennom. Slik jeg forstår det er derfor det skapte, slik som mennesket, en 

negasjon der Det Absolutte blir noe annet enn seg selv for å kunne være seg selv.88 For at noe 

skal kunne definere seg, så må det med andre ord også finne noe kontrasterende til seg selv.  

Det er også i denne prosessen fremmedgjøringen (symbolisert ved syndefallet) finner sted, 

men denne er kun midlertidig og i en viss forstand, siden menneskets ånd og naturen ikke har 

en egentlig diskontinuitet. Til tross for fallet vil alltid Ånden uttrykke seg selv i mennesket, 

og det vil følgelig se seg om etter det universelle og evige. Alt det endelige peker derfor mot 

det evige, og Gud blir derfor alt det den menneskelige subjektive ånd er kapabel til å bli 

innenfor historiens utvikling. Slik sett er det dermed også i den menneskelige fornuft at det 

evige og endelige møtes.89 Jeg tror det er dette som ligger i Hegels formulering om at 

mennesket er en syntese av det endelige og evige, og det er vel ikke så vanskelig å få øye på 

at Kierkegaard mener noe annet med sitt syntesebegrep. Hos ham er Gud transcendent og 

utenfor det skapte, og det evige blir konkret og nærværende ved at ånden settes i syndefallet 

som skjer i øyeblikket. Til forskjell fra Hegels «øyeblikk» er det ikke her snakk om et møte 

	
87 Ibid., 124. 
88 Reardon, Hegel’s Philsophy of Religion, 99. 
89 Ibid.  
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mellom subjektiv ånd og den objektive i fornuften, men et virkelig møte mellom individet og 

noe hinsides menneskets forståelse - det som er annerledes.  

Etter hva jeg kan forstå så ser altså Hegel på syndefallet som en representativ og symbolsk 

forklaring på menneskets tilstand, men i likhet med Kierkegaard mener han at det er noe 

positivt fordi mennesket blir selvstendig. Kierkegaard mener derimot ikke at det er fallet som 

skiller mennesket fra dyrene, fordi en dyreslekt aldri kan frembringe et individ.90 Jeg tror 

med andre ord at menneskeslekten er noe helt spesielt for Kierkegaard, siden mennesket som 

åndsvesen alltid er i et forhold til det evige – også i uskyldigheten selv om ånden er 

drømmende.  

Hegel mener altså at fallet er en del av en bestemt historisk bevegelse. På samme måte 

fortsetter menneskets videre historie med den nødvendige utviklingen, mens Kierkegaard 

holder fast på menneskets frivillige sprang, i det individet griper fatt i frihetens mulighet. 

Mens Hegel mener syndefallet er både et gode og et onde, ser Kierkegaard på det som et 

gode. Deres gudsforståelse er også veldig forskjellig ettersom «Hegels Gud» er en upersonlig 

ånd som manifesterer seg i mennesket ved ideer og forestillinger. Følgelig av dette er at Gud, 

eller rettere sagt den absolutte ånd, kan forståes ved hjelp av individets kognitive kapasiteter. 

  

6.1.2 Kierkegaard og Hegels forskjellige syn på åpenbaring 
 

Dette forstår jeg også i forbindelse med Hegels syn på åpenbaring og sannhet, der religionene 

og konfesjonene kun er en del av en progressiv dialektisk-historisk utvikling. Han retolker 

synden og inkarnasjonen ved at Gud ikke står utenfor skapelsen, men Ånden er derimot 

skapelsen. Åpenbaring blir for Hegel derfor at mennesket tar til seg visse aspekter av 

sannheter som Gud realiser i en gitt tid, og inkarnasjonen blir derfor også delvis sannhet og 

delvis ikke.91 Jeg forstår dette slik at når Ånden åpenbarer seg på en spesiell måte i historien, 

kan det ikke være snakk om fullverdig sannhet, ettersom den dialektiske prosessen 

nødvendigvis beveger seg ved hjelp av motsetninger (teser- antiteser) og nye synteser.  

Kierkegaard avviser dette fullstendig og holder fast på Gud som det «ubekjente» som man 

ikke kan forstå videre ved hjelp av negasjoner: «Det er grændsen, til hvilken der bestandig 
	

90 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 340. 
91 Vardy, The SPCK Introduction to Kierkegaard, 38-39. 
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kommes og forsåvidt er det, når bevægelsens bestemmelse ombyttes med hvilens, det 

forskjellige, det absolut forskjellige.»92  

Jeg regner med at han her sikter til Hegel med uttrykket «det absolutt forskjellige». Gud er 

altså for Kierkegaard grunnleggende forskjellig fra skapelsen, og kan derfor ikke erkjennes 

rasjonelt (heteronomi). For at Gud skal kunne erkjennes må det gis til mennesket, men siden 

han er den absolutt forskjellige kan ikke erkjennelsen gis i viten. Etter hva jeg forstår er dette 

også nok et eksempel på Kierkegaards syn på åpenbaring og syndserkjennelse, der mennesket 

oppdager at det lever i usannhet gjennom en relasjon til den andre (Gud). Hos Hegel blir 

synden etter min forståelse derimot et symbol på fremmedgjøring fra Ånden, og har vel 

derfor ikke så mye med den tradisjonelle dogmatikken å gjøre.  

Fordi Hegel mener syndefallet er en abstrakt universell ide, skjer heller ikke noe konkret 

kvalitativt sprang som er så viktig for Kierkegaard. Med konkret mener jeg at fallet 

representerer noe virkelig og eksistensielt som individet kan erfare i tid og rom. Kierkegaard 

skriver i forbindelse med dette i en fotnote at «Virkeligheden, med hvilken Logiken ender, 

betyder derfor i Retning af Virkeligheden ikke mere end det Væren, med hvilken den 

begynder.»93  

Hegels tenkning som er begrenset til det immanente har altså ikke for Kierkegaard noe med 

virkelighet å gjøre, og er således uinteressant for ham. Som jeg skal forsøke å vise i neste 

avsnitt så er det akkurat forskjellen mellom abstrakt erkjennelse og den konkrete som 

kommer til uttrykk i begrepet «forstandsmyte».  

 

6.2 Forstandsmyter som en konsekvens av forargelse 
 

Jeg har ikke inntrykk av at Kierkegaard heller mener at syndefallet er en historisk hendelse. 

Men det er allikevel viktig for ham å holde fast på syndefallets konsekvens som en konkret 

del av menneskets vilkår og tilværelse, siden det forklarer syndens tilstedeværelse i verdenen. 

Hans samtidige hegelianere mener derimot at det er en «dårlig myte». Ironien ligger her i at 

de i sin iver etter å utrydde alle myter for å rasjonalisere og intellektualisere teologien, så 

	
92 Kierkegaard, Philosophiske Smuler, SKS 4, 249. 
93 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 324. 
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skaper de seg også sine egne nye myter – eller forstandsmyter som han kaller det.94 Årsaken 

til dette mener Kierkegaard er at syndefallet egentlig er et paradoks, og følgelig en forargelse 

for forstanden. Paradokset tror jeg består i at synden allerede er, også før syndefallet, eller 

som han selv formulerer det - den forutsetter alltid seg selv. Det at synden forutsetter seg selv 

og dermed egentlig ikke kan forklares, er derimot det som for Kierkegaard er 

«...Forklaringens Triumph».95 

Begrepet «forargelse» forklares ikke nærmere i Begrebet Angest, men utdypes derimot i 

Philosophiske Smuler som han skrev samtidig.   

Her beskrives forargelsen som en konsekvens av menneskets møte med paradokset i 

øyeblikket, det vil si en mulighet mennesket får til å tilegne seg troen. Forargelsen det her er 

snakk om er derfor menneskets konfrontasjon med troen og Gud, og ikke synden slik som i 

Begrebet Angest. Paradokset i Philsophiske Smuler er at Gud påtok seg en tjeners skikkelse 

og ble menneske, og Gud selv kaller Kierkegaard det absolutte paradokset. Paradokset er 

derfor ikke noe menneskets forstand har funnet ut selv om det syndige mennesket vil være 

overbevist om akkurat dette. De som tar anstøt av det blir forarget på det, de forstår ikke at 

forargelsen er paradoksets oppfinnelse, og nettopp derfor vil de også tilnærme seg paradokset 

med fornuften og betrakte det som dårskap.  Som følge av dette vil de også heve seg over det 

og sette sin lit til fornuften, mens de i virkeligheten har misforstått øyeblikket og lever i 

selvbedrag.96 

Dette er et direkte angrep på den hegelianske teologien og denne forklaringen i Philosophiske 

Smuler kan etter min mening overføres til Kierkegaards syn på samtidens tolkning av 

syndefallet. Jeg tror han mener at rasjonalistene som forsøker å overse, eller bortforklare 

syndefallet, lever i forargelse og betrakter det derfor som dårskap. Som nevnt ser Kierkegaard 

på syndefallet som et gåtefullt og uforklarlig paradoks, og dette vil jeg tro forklarer hvorfor 

samtiden har forlatt arvesynden.  

Kierkegaard vil nemlig mene at hans samtidige hegelianere er forarget både på troen og 

synden og lever i selvbedrag og hovmod (jf. superbia). Etter min oppfatning er derfor 

meningen som ligger i uttrykket forstandsmyte det at samtidens teologi var en konsekvens av 

forargelse på syndefallet, og følgelig også på synden. Siden troen begynner med 

	
94 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 351. 
95 Ibid., 338 
96 Se Kierkegaard, Philosophiske Smuler, SKS 4, 253-257. 
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syndserkjennelse er det vel i en videre forstand derfor også snakk om et frafall fra selve troen 

og Gud. Han uttrykker denne frustrasjonen tydelig i innledningen der han mener synden må 

være forkynnelsen gjenstand, og at samtiden har henfalt til «den videnskabelige Vigtighed». 

For prestene finner det nemlig under sin verdighet å forkynne synden, og dermed mangler for 

Kierkegaard også forkynnelsen «Tilegnelsens Moment» - det vil si troens mulighet.97  

På denne bakgrunnen synes jeg det blir klarere hvorfor Kierkegaard var så opptatt av 

arvesynden helt fra sine yngre dager. Min hypotese er at han ønsket å gjenopprette og redde 

den sanne syndserkjennelse som også fører den enkelte til troen, og at dette også var 

hovedmotivasjonen hans for å skrive Begrebet Angest. At den klassiske lutherske 

forkynnelsen av synden mer eller mindre hadde opphørt, var også årsaken til at Kierkegaard 

gikk til angrep på den eneveldige statskirken i Danmark, som han mente var mest opptatt av å 

ufarliggjøre forkynnelsen for på denne måten å ivareta et behagelig liv. Av samme årsak 

skrev han mot slutten av sitt liv en rekke artikler under tittelen «Angrep på kristendommen», 

som muligens kan regnes som den mest alvorlige kritikken som har blitt rettet mot den den 

institusjonelle kirken.98  

Jeg har ovenfor forsøkt å forklare at Kierkegaards bruk av det begrepet forstandsmyte er rent 

overfladisk sett en kritikk av bibelsynet innenfor rasjonalismen. Men i en dypere forstand er 

etter min oppfatning begrepet og teksten forøvrig, egentlig en reaksjon og et forsvar for den 

kristne tro imøte med teologien og forkynnelsen i den konteksten han befant seg i. Mjaalands 

uttrykk «synden som forsvant» synes jeg beskriver også den situasjonen Kierkegaard befant 

seg i på en god måte, siden synden altså hadde forsvunnet både som en antropologisk og 

teologisk kategori.99 

 

	
97 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 323. 
98 Vardy, The SPCK Introduction to Kierkegaard, 103. 
99 Mjaaland, Systematisk teologi, 152. 
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7 Del IV: Syndefallet som et sprang inn i 
eksistens 

 

Som tidligere nevnt er det viktige for Kierkegaard at syndefallet fastholdes som menneskets 

eksistensielle og konkrete virkelighet i tiden. Hans oppfatning skiller seg vesentlig ut ifra 

tradisjonen, fordi synden sees på som et fremskritt i individets utvikling som går i retning av 

frihetens virkelighet.  

 

7.1 Uskyldigheten som menneskets utgangspunkt  
 

Når det gjelder uskyldighetens tilstand ønsker han å differensiere seg fra Hegels oppfatning 

om uskyldigheten som en umiddelbar tilstand, og at den er bestemt til å oppheves. I det hele 

tatt synes han at begrepet umiddelbarhet hos Hegel meningsløst, fordi en kan ikke oppheve 

noe som ikke eksisterer (på grunn av immanensen). Som han skriver så kan godt 

uskyldighetens tilstand like gjerne kan bestå, hvilket markerer en motsetning til Hegels syn 

på historiens gang.  

For Kierkegaard er det dessuten innlysende at uskyldighet tilhører etikkens område, og dette 

er vel nok et eksempel på at han avviser menneskets utvikling som en bestemt historisk 

bevegelse. Det er derimot uetisk og ulogisk å påstå at uskyldighet kan oppheves ved noe 

annet enn skyld, og dersom individet skal være skyldig må det også først ha vært uskyldig. 

Den nye kvaliteten peker altså tilbake til den forrige og omvendt, og jeg tror dette er en 

kritikk av både Hegel og den «phantastiske» Adam i tradisjonen. For hverken Hegel eller 

tradisjonen tar høyde for dette dialektiske sirkulære samspillet (gjentakelse), først og fremst 

fordi de ser på overgangen som gradvis utvikling i tiden. Når man da innenfor tradisjonen 

snakker om individets skyldighet, som ikke forutsetter uskyldighet hos individet, er dette 

egentlig et uttrykk for mangelfull erkjennelse av egen skyld. For Kierkegaard er derimot 

uskyldigheten ikke noe å ønske seg tilbake til, men er uvitenhet.100  

	
100 Se Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 341-343. 
Note: I motsetning til Kierkegaard så idealiserer Augustin Adam og Evas opprinnelige uskyldighet. Se De 
Civitate Dei, XIV. avsnitt 
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Jeg har med Kierkegaard slått fast at uskyldigheten er uvitenhet, men jeg synes det er viktig å 

nå igjen presisere at syndefallet for Kierkegaard ikke har noe spesielt med Adam å gjøre. 

Enhver bringer synden inn i seg selv ved det kvalitative sprang, og dette skjer naturligvis i 

barnestadiet på bakgrunn av at frihetens mulighet har vist seg. Uskyldigheten er altså en 

tilstand av uvitenhet som alle mennesker gjennomgår i livets første fase. Den er ikke noe å 

ønske seg tilbake til, fordi synden er for Kierkegaard et uttrykk for frihet - og således et 

fremskritt der individet blir selvstendig og ansvarlig. Slik jeg forstår det betyr synden at 

mennesket får selvbevissthet eller forstår seg selv som et selv. Det er med andre ord blitt et 

individ som skiller seg selv ut fra andre mennesker og får en oppfattelse av tid.101  

Det at mennesket eksponeres for tiden innebærer altså først og fremst en utvikling som 

allerede begynner i uskyldigheten. Etter min oppfatning ligger selve drivkraften i det at et 

menneske fødes som en ubestemt syntese, men samtidig er bestemt til å bestemme seg selv. 

Det ligger etter min oppfatning i dette altså både en forutbestemmelse og en individuell 

avgjørelse. Jeg skal forsøke å forklare dette ved å se på nærmere på syntesens utvikling før 

spranget og angstens rolle i denne.  

 

7.2 Angst og frihetens mulighet 
 

Kierkegaard definerer menneske som en syntese av sjel og legeme som bæres av ånd.102 

Mennesket er bestemt som ånd, men i denne første fasen er ånden kun drømmende og 

umiddelbart tilstede. Uskyldigheten er altså en tilstand av fred og hvile, men mennesket 

drømmer og fantaserer om noe annet fordi uskyldigheten er en tilstand av intet. Slik jeg 

tolker dette er uskyldigheten ufrihet, og angsten er allerede her tilstede fordi mennesket ikke 

har noe å engste seg over. Angst blir på denne måten et uttrykk for at mennesket fra 

begynnelsen av er anlagt til frihet, og jeg tror dette er en predisposisjon som er implisitt i 

syntesen.   

For slik jeg forstår det har angst sin dypeste årsak i en ufullstendig syntese der ånden ennå 

ikke er bestemt, og han beskriver ånden på dette stadiet som en fiendtlig makt som forstyrrer 

	
 
101 Arne Grøn, Begrebet Angest hos Søren Kierkegaard, 31-32, 36; Mjaaland, Systematisk teologi, 155. 
102 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 349. 
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det sjelelige og legemlige. På den annen side er den en vennlig makt som forsøker å 

bestemme det innbyrdes forholdet (ubestemt til bestemt). Ånden er med andre ord er en 

tvetydig makt som forholder seg til sjel og legeme som angst. Slik jeg forstår dette har ånden 

havnet i en situasjon der den ikke vet helt hva den skal gjøre. Ånden er et selv i seg selv, men 

den må også forholde seg til sjel og legeme, som er dens selv utenfor seg selv. Den kan 

derfor ikke flykte fra seg selv ettersom det vil bety at det den også flykter fra sitt andre selv, 

som er sjelen og legemet.103 Dette er angst. 

Ånden søker derfor å bestemme seg, det vil si å våkne opp fra den slumrende tilstanden, for å 

avklare forholdet mellom seg selv og sitt andre selv.104 Jeg tror det er under denne 

utviklingen ånden etterhvert får øye på frihetens mulighet.  

 

Angst som frihetens mulighet 

 

Som sagt befinner ånden seg i en situasjon der den er blitt rådvill, og det tror jeg er fordi 

mennesket er anlagt til frihet samtidig som det er i ufrihet. Angsten handler derfor her om 

frihetens mulighet. I uskyldigheten lever mennesket nemlig kun i nået og kan kun handle 

spontant - det vil si at det har ennå ikke evne til å reflektere. Men det kan derimot forestille 

seg eller fantasere om noe utenfor ufriheten.105 Slik jeg tolker det er mennesket i ufrihet, men 

friheten er i første omgang ikke en mulighet på grunn av manglende evne til refleksjon. Siden 

det uskyldige mennesket er uvitende var Adam også ute av stand til å forstå konsekvensene 

av å spise fra kunnskapens tre. For Kierkegaard er det dermed feil at forbudet vekket en lyst 

eller begjær i Adam, fordi dette ville innebære at han allerede på dette stadiet hadde viten og 

frihet. Etter hva jeg forstår vekket ikke forbudet begjær i Adam, men angst, og han har nå ved 

angsten derfor begynt å bevege seg bort fra sin opprinnelige bestemmelse under 

nødvendighet.106   

 Dette tror jeg er fordi det er først ved forbudet at Adam fikk øye på muligheten, det vil si 

muligheten til å kunne. «Forbudet» vekker som sagt angst og mennesket har nå begynt å 

utvikle seg i retning av frihet og har mer evne til å reflektere. Men muligheten av å kunne 

åpner samtidig også opp for nye muligheter som følge av muligheten. Med andre ord dukker 

	
103 Ibid., 349. 
104 Ibid., 347. 
105 Malantschuk, Frihedens problem i Begrebet Angest, 29. 
106 Ibid., 30-31. 
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muligheten for straff opp som en tvetydig angst, ikke som viten, fordi mennesket ennå ikke 

vet hva godt og ondt er – det er jo uvitende.107   

Etter hva jeg forstår bygger altså angsten seg gradvis opp i mennesket gjennom fantasier og 

projeksjon, og den er på sitt høyeste ved forbudet der det stadig forestiller seg nye muligheter 

som følge av muligheten til å kunne. Det er dette han kaller subjektiv angst. 

7.3 Frihet og avmakt 
 

7.3.1 Ambivalensen som leder til spranget 
 

Jeg har skrevet tidligere at Kierkegaard mener at syndefallet skjer frivillig, men dette er nok 

egentlig en forenkling. Etter min oppfatning er den tvetydige angsten som individet opplever 

i uskyldigheten et uttrykk for både autonomi og avmakt. På den ene siden er den som nevnt 

en frihetens mulighet som åpner opp for at mennesket kan utvikle seg selv, og på den andre 

siden oppfatter jeg det slik at angsten er en fremmed makt som likesom «kommer over» 

individet. Kierkegaard sammenligner angst med svimmelhet:   

«Den,	hvis	Øie	kommer	til	at	skue	ned	i	et	svælgende	Dyb,	han	bliver	svimmel.	Men	
hvad	er	Grunden,	det	er	ligesaa	meget	hans	Øie	som	Afgrunden;	thi	hvis	han	ikke	havde	
stirret	ned».108	
 

Angst er altså en frihetens svimmelhet som er en konsekvens av at den drømmende ånden 

ønsker å sette syntesen, og friheten skuer nå ned i sin egen mulighet. Slik jeg tolker dette er 

friheten her avgrunnen som lokker – eller med andre ord endeligheten som frister og griper 

etter mennesket. Med han kunne jo også latt være å stirre ned i muligheten, og dette ser jeg 

på som et eksempel på at mennesket trekkes i to forskjellige retninger.  

Jeg vil forsøke å forklare nærmere hva som menes med denne angsten i forbindelse med 

frihet ved et eksempel. Ved en forelskelse er det slik at en tiltrekkes en annen, men er 

samtidig redd for å bli avvist. Jeg forstår det slik at denne redselen ikke er angst i 

«kierkegaardsk» forstand, men frykt. Det er derfor ikke kvinnen i seg selv som skaper angst, 

men det er det å forholde seg til henne. Det oppstår nemlig en mulighet som gjør at en 

kjenner på ambivalens, som består av at en både elsker henne - og ønsker å flykte i fra. 
	

107 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 350. 
108 Ibid., 365. 
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Således tror jeg ikke at det er at man må velge hva man skal gjøre i forhold til den andre, som 

skaper angst, men det er den ambivalensen som oppstår ved muligheten av å kunne forholde 

seg. På samme måte tenker jeg det er med friheten, fordi det er ikke friheten som engster, 

men det at en plutselig kan forholde seg til den. Det oppstår med andre ord en mulighet, og 

det er nettopp denne tvetydighetens angst jeg tror Kierkegaard forsøker å sammenfatte i 

utrykket: «...en symphathtisk Antipathie og en antipathetisk Sympathie».109  

Jeg ser altså to sider av denne angsten som leder til frem til spranget: Det er mennesket som 

søker friheten, samtidig som frihetens mulighet også virker skremmende, slik at det får føler 

for å flykte. Jeg ser på denne opplevelsen som en følelse av avmakt og en kamp, fordi 

individet ikke kan vite noe om hva som venter, og dras frem og tilbake. Det er altså ikke her 

snakk om en opplevelse av å være i «førersetet», og det er derfor jeg tror han skriver at «...i 

denne svimmlen segner også friheden».110 Etter min oppfatning sikter han her til at individet 

igjen har blitt ufritt, etter at angsten har ledet frem til spranget. Da er det allerede for sent, alt 

er forandret, og friheten reiser seg opp igjen og ser at den er skyldig. Det som altså skulle bli 

frihet ble i stedet en ny form for ufrihet under skyld, og på denne måten er også selvet gått 

tapt.111 

Ifølge Kierkegaard skjer derfor alltid syndefallet i avmakt, og slik sett blir ikke individet 

skyldig fordi det var en fremmed makt – angsten – som grep ham. På den annen side elsket 

han den idet han fryktet den, og dermed sank han også ned i angsten og ble skyldig. 

Overgangen fra uskyldighet til skyldighet peker etter min forståelse hele tiden samtidig 

fremover og tilbake til den forutgående tilstand og den fremtidige. Denne dialektikken kan 

kun forklares psykologisk, mens det kvalitative sprang skjer utenfor enhver tvetydighet.112 

Jeg tror dette betyr at selve spranget ikke skjer i angst, men i transcendens.  

Jeg tror altså ikke synden er et valg på den måten at en velger det ene eller andre, men det 

som leder opp til spranget er at angsten overvelder individet med all sin tvetydighet:  

«Men Frihedens Mulighed er ikke at kunne vælge det Gode eller det Onde [...] Muligheden 

er at kunne».113 

	
109 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 348. 
110 Ibid., 365. 
111 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 348; Malantschuk, Frihedens problem i Begrebet Angest, 39. 
112 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 349. 
113 Ibid., 354. 
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For mennesket har i denne forbindelse egentlig bare én mulighet, som er frihetens mulighet, 

og ikke flere muligheter å velge imellom. Angsten handler derfor ikke her om en avgjørelse, 

men at individet kan ta en avgjørelse.114 Etter min forståelse er det derfor oppdagelsen av det 

å kunne, som frihetens mulighet åpner opp for, men samtidig er dette angst.  

 

 

7.3.2 Den søde Beængstelse  
 

Frihetens mulighet er som nevnt noe menneske både elsker og vil flykte ifra, og Kierkegaard 

omtaler dette noe som en høyere form for angst fordi den overgår angsten for intet. Jeg tror 

derfor begrepet subjektiv angst er et utrykk for at mennesket har begynt å utvikle seg i 

retning av å bli et individ. Men det er ikke bare angsten som er på det høyeste, men også 

uvitenheten. Akkurat dette siste synes jeg ved første øyekast er litt overraskende, men det jeg 

tror han mener er at utviklingen av refleksjon hos mennesket naturligvis fører med seg en økt 

erkjennelse av at det er uvitende.115 Men mennesket er til tross for dette fortsatt uvitende og i 

en tilstand av intet, der et noe er angstens gjenstand. At jeg nå skriver om uvitenhet og 

refleksjon i samme åndedrag kan virke som en selvmotsigelse, og jeg må innrømme at jeg 

synes dette er litt vanskelig å forstå. Slik jeg leser Kierkegaard her så gjør han det samme, 

idet han skriver om at angsten blir mer reflektert samtidig som individet er uvitende. Jeg tror 

poenget hans her er at graden av refleksjon faktisk øker, men dette er imidlertid individet 

uvitende om.  

Refleksjon er en nemlig en predisposisjon som før spranget ikke betyr noe for individet, men 

er en forutsetning for det. Han sammenligner dessuten dette med både synden og arvesynden 

som også forutsetter seg selv i det de er.116 Like før spranget tror jeg at det er refleksjonen 

(eller viten) som forkynner seg i angsten og likesom drar på individet inntil det selv griper 

fast i dem. Først etter spranget får individet selvbevissthet og viten som gjør at det senere får 

en mulighet å forstå hva som er hendt – det vil si at det er blitt skyldig overfor Gud. I ettertid 

kan altså individet se seg tilbake på uskyldigheten for å forstå hvem man er. 

	
114 Arne Grøn, Begrebet Angest hos Søren Kierkegaard (København: Nordisk Forlag, 1993), 70. 
115 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 350, 366. 
116 Ibid., 366. 
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Jeg tror det er fristelsen (forbudet) som han omtaler som den «søde beængstelse» og at den 

kommer innenfra mennesket selv, ved det at ånden ønsker å bestemme seg. Jeg tror også det 

er derfor han kaller angsten for selvisk. Dette synes jeg stemmer godt overens med hans 

omtale av Jakobs brev om at enhver frister seg selv, og at påbudet derfor ikke kom fra Gud, 

men at det var Adam som talte til seg selv.117 Her synes jeg det igjen er verdt å bemerke at 

dette ikke handler spesielt om Adam, men ethvert senere menneske engstes på samme måte. 

Ut ifra dette tenker jeg at «forbudet» for Kierkegaard kanskje egentlig bare er et uttrykk for 

evne til refleksjon hos individet. Som jeg tidligere har vært inne på mener ikke Kierkegaard 

at det vekkes et begjær, men at «snaren» derimot er at mennesket elsker det det frykter. Dette 

er angst. 

Min oppfatning er altså at mennesket fra begynnelsen av er under nødvendighet, men river 

seg stadig mer og mer løs fra sin bestemthet frem til spranget.118 Mennesket er med andre ord 

i uskyldigheten både i en ufri og fri tilstand. Jeg tror det er denne nødvendigheten som er 

arvesynden, men den kan imidlertid ikke i seg selv gjøre mennesket skyldig. Ved at 

mennesket forestiller seg friheten som en mulighet, og dermed forholder seg til den, så sikrer 

Kierkegaard at også individet selv har medbestemmelsesrett. Slik jeg tolker det så mener 

Kierkegaard at det er individualiteten som blir den sterkeste drivkraften i mennesket, og at 

dette er det vesentlige. Jeg tolker det slik at det også er derfor at individet kan sies å være 

skyldig etter spranget, fordi at det er det selviske som tar overhånd. Men jeg vil også bemerke 

at han skriver at individet er uskyldig på grunn av avmakten, og med det oppstår vel en ny 

tvetydighet. Individet blir altså både skyldig og uskyldig hvilket er et paradoks. Jeg tror 

derfor hovedbudskapet hans med den psykologiske forklaringen som leder frem til spranget, 

egentlig er at syndefallet er et absurd paradoks like mye som troen. Slik sett er den også en 

forargelse for forstanden.   

 

 

 

	
117 Ibid., 353.  
118 Malantschuk, Frihedens problem i Begrebet Angest, 30. 
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8 Kierkegaards syn på menneskets 
grunnvilkår 

 

At mennesket oppfatter seg selv som endel av tiden knyttes som tidligere nevnt til 

opphavssynden, som tilveiebringer selvbevissthet. Etter min forståelse befinner nå individet 

seg i en konkret, men tvetydig eksistens hvor det i en forstand er fritt - og samtidig syndens 

trell. Individet har likesom blitt innvevd i en frihet det ikke kan unnslippe. Han kaller dette en 

«hildet frihet», det vil si en ny form for ufrihet som skaper angst.119 

8.1 Øyeblikket og gjentakelse 
 

Jeg tolker Kierkegaard dithen at han ser på menneskets eksistens først og fremst fra et 

subjektivt perspektiv. Dette synes jeg er ganske tydelig ut ifra at han ser på syndefallet som et 

personlig anliggende, og at det fører til at individet oppfatter seg selv som et selv, og med det 

også relaterer seg til andre individer (selvbevissthet). Men individet står nå også i et nytt 

forhold til evigheten, ettersom det nå også må forholde seg til tiden. Slik jeg oppfatter det er 

ikke dette bare noe utenfor individet som det forholder seg til, men er også en del av dets 

selv. Derfor kaller Kierkegaard også mennesket en syntese av det timelige og evige.120 Dette 

er det han omtaler som den andre syntese, i tillegg til den første som er ånd, sjel og legeme. 

Slik jeg forstår det dannes den andre syntese i det ånden settes i den første, fordi det som 

forbinder evighet og timelighet er øyeblikket. Øyeblikket er det tredje som gjør at det kan 

være snakk om en syntese, og øyeblikket er det kvalitative spranget.121  

Slik jeg oppfatter det er det den annen syntese som er mest relevant med tanke på menneskets 

eksistens, som består av de ytterste motsetninger – evighet og endelighet. Men disse to kan 

imidlertid berøre hverandre, og det er nettopp dette som skjer i øyeblikket. Kierkegaard 

beskriver dette i poetiske ordelag:  

 

 

	
119 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 354. 
120 Ibid., 388. 
121 Ibid.  
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«Øyeblikket	er	hiint	Tvetydige,	hvori	Evigheden	og	tiden	berøre	hindanden,	og	
hermed	er	Begrebet	timelighet	satt,	hvor	Tiden	bestandig	avskjærer	Evigheden	og	
Evigheden	bestandig	gjennemtrænger	Tiden.	Først	nu	faar	hin	omtalte	Inddeling	sin	
Betydning:	den	nærværende	Tid,	den	forbigangne	Tid,	den	tilkommende	Tid.»	122	
 

 

Etter min forståelse betyr ikke timelighet det samme som tiden, og han virker nøye på skille 

mellom disse begrepene. Som jeg tidligere har vært inne på så har han et grunnleggende 

problem med å se på tilværelsen kronologisk. At tiden bestemmes som en «uendelig 

suksesjon» bestående av det nærværende, tilbakelagte og tilkommende, har dog vært den 

allmenne oppfatningen siden Platon og Aristoteles. Men hvis det nærværende forståes som en 

tidsbestemmelse blir den således en mental forestilling - et tidens begrep. Som jeg tidligere 

har vært inne på i denne oppgaven, så ser Hegel på evigheten og tiden som de ytterste 

motsetninger som må medieres. Slik jeg forstår det så gjør dette at evigheten og tiden er 

bestemt i retning av syntese, og slik sett er de også opphevet.123 Det er denne oppfatningen 

han virker mest avvisende til. Han er positiv til den greske filosofien som jeg tror er fordi de 

var nær ved å forstå det som Kierkegaard ser på som det avgjørende i menneskets eksistens. 

Jeg forstår det slik at de ikke nådde frem, fordi det er først med kristendommen at 

sanselighet, timelighet, og øyeblikket kan erkjennes. Dette er nettopp også da evigheten blir 

vesentlig.124 

8.2 Synden er manglende erkjennelse av det evige   
 

Jeg forstår ham altså dithen at det er den subjektive erkjennelsen av evigheten han er opptatt 

av, og at denne kun kan nås gjennom den kristne troen. Han beskriver i denne forbindelse det 

nærværende som det fyldige, et begrep jeg tolker som Guds inngripen i historien. Med denne 

historiske fylden sikter jeg til inkarnasjonen hvor evigheten brøt inn i tiden, og ble en del av 

den ved å gjøre seg selv til et menneske. 125  Men dette øyeblikket er imidlertid ikke som 

andre historiske fakta i tiden, men er et absolutt faktum som den enkelte må forholde seg til. 

Det er etter min forståelse et evig faktum som ligger enhver tid nær, men han understreker 

	
122 Ibid., 392. 
123 Cappelørn, red. et. al., Søren Kierkegaards Skrifter, kommentarer til Begrebet Angest, [K4], 462. 
124 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 388.  
125 Ibid., 390, 393.  
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samtidig det historiske ved at Gud ble født i en krybbe.126 Som jeg tidligere har vært inne på 

så er det at evigheten og tiden, og det uendelige og endelige møtes på denne måten et 

paradoks og en forargelse for forstanden.  

Som nevnt hadde ikke de greske filosofer en dypere forståelse av begrepet evighet, og derfor 

hadde de heller ikke en rett forståelse av det tilkommende. Timeligheten forstås her, som vel 

også er den allmenne oppfatningen i dag, slik at det tilkommende og forbigangne er 

bestemmelser av tiden. Slik jeg forstår det blir dermed menneskets eksistens redusert til 

forbigående tid (en Gaaenforbi). Allikevel mener han igjen at platonikerne var nær ved å 

forstå kategorien gjentakelse, som er så sentralt i Kierkegaards syn på menneskets eksistens. 

Han henviser her til erindring: «Det greske Evige ligger bag ved som det forbigangne, i 

hvilket man kun baklængs kommer ind.»127   

Slik jeg forstår det så er sannheten her fortidig, og den erkjennes ved erindring av en evig 

sannhet i mennesket selv. Når derimot øyeblikket er satt som det evige, så ligger evigheten 

«fremfor» individet. Man går altså forlengs inn i evigheten, men erkjennelsen av hvem man 

er kommer inn baklengs. Jeg tror han mener at et lykkelig møte med paradokset (ikke 

forargelse), nødvendigvis fører med seg både en transcendent gudserkjennelse og samtidig 

erkjennelse av seg selv som synder. Slik jeg forstår det er derfor den sannheten Kierkegaard 

er opptatt av den som må fødes – en tilblivelse i mennesket.  

I troens sprang settes nemlig en ny kvalitet, men forsoningen og det nye livet peker også 

tilbake på det på det opprinnelige sprang – syndefallet. Slik jeg forstår det så blir gjentakelsen 

en «foroverrettet» forklaring, og med det mener jeg at individet kan se fremover mot det 

eviges muligheter, samtidig som det ser seg selv som synder og skyldig.128  

Det typiske for mennesker er imidlertid at de strander i gjentakelse av synd, og ulike former 

for benektelser (eller manglende erkjennelse) av det evige. Men dette er også angst – eller 

rettere sagt en måte å unnvike den på ved å ikke forholde seg til frihetens mulighet.129 

Individet lever på denne måten i en illusorisk frihet, ettersom det tror at det er fritt, men 

egentlig er bundet fast til synden. Her synes jeg tanken om arvesynden igjen viser seg, for 

som Augustin og Luther hevder, så er mennesket kun fritt til å synde. Jeg synes altså det 

	
126 Kierkegaard, Philosophiske Smuler, SKS 4, 296-297. 
127 Søren Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 393. 
128 Søren Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 392-393. 
129 Grøn, Begrebet Angest hos Søren Kierkegaard, 155. 
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virker som individet har havnet i en ny form for ufrihet og uvitenhet etter spranget. Dette 

innebærer etter min oppfatning også at mennesket lever i usannhet slik som Kierkegaard 

beskriver i Philosophiske Smuler. For slik jeg tolker ham så lever individet nemlig i et 

selvbedrag.  

Jeg tror det er nettopp i en manglende eksistensiell erkjennelse Kierkegaard mener at synden 

ligger. Synden handler for Kierkegaard først og fremst om individets fornektelse av det evige, 

eller sagt på en annen måte - troens uteblivelse.130  

 

8.3 Friheten er uendelig 
 

Det er en årsak til at Kierkegaard hele tiden taler om frihetens muligheter og ikke friheten,131 

i forbindelse med menneskets utvikling. Som jeg tidligere har forklart så viser frihetens 

mulighet seg før syndefallet og skaper angst. Som i uskyldigheten er angsten etter fallet 

fortsatt egentlig angst for intet. Siden angst er å kunne forholde seg til en mulighet, og er en 

psykologisk kategori, så er den alltid reflekterende. Mennesket kan derfor ikke få tak i 

virkelighet, men kun dens mulighet.132 Jeg synes det er tydelig at Kierkegaard her igjen 

skiller mellom det abstrakte og den konkrete virkeligheten. I det abstrakte så er friheten 

nemlig alltid bare der som en mulighet, fordi friheten ikke kan tenkes. 

Det allikevel denne tenkningen som utvikler mennesket, siden det ved hjelp av det kognitive 

beveger seg utover den reelle virkeligheten. Individet skaper seg på denne måten hele tiden 

nye muligheter som både er avskrekkende og tiltrekkende.133 Slik jeg forstår det så er det 

dette han beskriver i kapittel IV hvor den enkeltes livshistorie beveger seg fremover fra 

sprang til tilstand, og den nye tilstanden blir avløst av et nytt sprang. Dette er en beskrivelse 

av synden som «vedbliver» å komme inn i verden, men han understreker imidlertid at disse 

syndene ikke er en simpel konsekvens av syndefallet. Dette vil i så fall være å legge 

sprangets sirkel ut i en rett linje, og medføre at individet ikke er ansvarlig, men synder med 

	
130 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 396.  
Note: Jeg synes dette minner om Joh 16, 8-9: «Og når han [Talsmannen] kommer skal han gå i rette med verden 
og vise hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror». (NT, 2011) 
131 Malantschuk, Frihedens problem i Begrebet Angest, 90. 
132 Ibid., 72 
133 Ibid., 80. 
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nødvendighet.134  Han presiserer også derfor at mennesket ikke må synde, og jeg tolker dette 

på samme måte som min redegjørelse av syndefallet. Hvert nye sprang skjer både i avmakt 

og ved en fri tilslutning, og hver gjentakelse av synd tror jeg innebærer transcendens i og med 

at han kaller det et sprang. På denne måten blir individets historie et vitnesbyrd om synd og 

virkelig skyld innfor Gud.  

Jeg mener altså at det er to aspekter av synden hos Kierkegaard, men at disse er innvend i 

hverandre. Det er den nye kvaliteten i og med det kvalitative spranget som kvalifiserer 

individet som skyldig og syndig. Det er denne som er den viktige, og påfølgende aktuelle 

synder er bare et uttrykk for kvalitetens bestemmelse. Med andre ord så er det synden som 

gjør mennesket til et menneske i egentlig forstand, og mennesket synder. Her er han uenig 

med tradisjonen som han mener snur det hele på hodet, og legger den vesentlige vekt på 

aktuelle synder.135 Etter Kierkegaards oppfatning er dette nemlig en umoden form for 

religiøsitet.136 Det er altså individets nye kvalitet og erkjennelsen av denne som er viktig.  

Det andre aspektet jeg ser er at mennesket blir stående i et nytt forhold til evigheten, ettersom 

det har blitt timelig. Han ser på dette som synd i seg selv, for timeligheten betyr syndighet i 

det synden er satt: «Derfor synder den, der blot lever i Øieblikket som Abstraktion fra det 

Evige.»137  

Siden det først er ved frelsen at det evige erkjennes, så ligger det i troen at også synden 

erkjennes som synd. 

Det er også da kunnskapen om godt og ondt blir satt «in concreto», og individet kan erkjenne 

at disse ikke handler om noe man kan velge. Dette har nemlig aldri vært tilfelle selv om det 

syndige mennesket nettopp vil innbille seg at det er fritt. Jeg oppfatter ham slik at individet 

har fått kunnskap om godt og ondt etter syndefallet, men at dette er kun for refleksjonen. 

Akkurat dette tror jeg er årsaken til at synd og skyld ikke kan erkjennes på et dypere plan 

foruten åpenbaring.  

På denne bakgrunn avviser han også tanken om et «liberum arbitrium». Med dette menes at 

mennesket har en fri vilje til å velge like fritt mellom to eller flere muligheter. Dette mener 

jeg Kierkegaard er grunnleggende uenig i, og han omtaler derfor dette som en «tanke-uting», 
	

134 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 415.  
135 Kierkegaard, 336.  
136 Livingstone, Modern Christian Thought: The Enlightenment and the nineteenth century, 390. 
137 Kierkegaard, 396. 



	60	

som gjør friheten til noe endelig.138 For ham er nemlig friheten aldri abstrakt, men man må 

derimot selv være i den.139 Dette er nok et uttrykk for Kierkegaards eksistensielle tenkning. 

Han skiller her skarpt mellom en tenkt frihet slik som frihetens mulighet, og friheten som 

konkret virkelighet. Friheten er nemlig det uendelige og virkelige gode, som har kommet 

mennesket nær i og med Kristi inkarnasjon.140   

Av denne årsak avviser han også Augustins forklaring om grunnsynden. At Adam var fri til å 

velge å synde eller ikke synde, uavhengig av en forutgående faktor, fordi han var i 

uskyldighetens tilstand – gir for Kierkegaard ingen mening. Det er fordi han egentlig ikke 

kunne ha noe motiv. Det er høyst uklart hvordan Adam ble såpass selvisk at han ønsket å bli 

som Gud, og brukte den frie viljen til å falle ifra Guds nåde. Å forklare synd med selviskhet, 

forklarer med andre ord ikke hvordan den oppstod.141 

Kierkegaard og Augustin er etter min forståelse allikevel enige når det kommer avvisningen 

av et «liberum arbitrium»142, når synden først er kommet inn i verden. For Kierkegaard 

forutsetter imidlertid synden alltid seg selv, mens Augustin forklarer den altså i denne 

sammenheng med hovmodet.  

Siden individets valg alltid vil være påvirket av en historie med tidligere avgjørelser, har det 

dermed også staket ut en kurs for livet sitt. Fritt valg er derfor aldri reelt og er ikke annet enn 

en tankegjenstand. I likhet med Augustin mener også Kierkegaard at individet kan synke så 

langt ned i synd at det mister helt evnen til å velge i det hele tatt.143 Jeg tror Kierkegaards 

beskrivelser av den demoniske innesluttetheten er et eksempel på nettopp dette.144  

Det vanlige formen for ufrihet er allikevel at mennesker lever i syndens trelldom og angsten 

for det onde.  

 

Jeg har i dette kapitlet forsøkt å vise at spenningen mellom det evige og det endelige er helt 

sentralt, når det gjelder Kierkegaard syn på menneskets eksistens. At menneskets selv 

	
138 Kierkegaard, 355, 413; Cappelørn, et. al., Søren Kierkegaards Skrifter, kommentarer til Begrebet Angest, 
[K4], 417.   
139 Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 413-414 (fotnoten).  
140 Malantschuk, Frihedens problem i Begrebet Angest, 92.  
141 Barrett, Eros and Self-Emptying: The intersections of Augustine and Kierkegaard, 235-236.  
142 Ibid., 57. 
143 Ibid.  
144 Se Kierkegaard, Begrebet Angest, SKS 4, 421.  
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egentlig er et paradoks skaper nødvendigvis angst, men gir også mulighet for utvikling og 

(selv)erkjennelse. Fornektelse eller manglende erkjennelse av evigheten, blir på denne måten 

også et uttrykk for at man ikke forholder seg til seg selv. Dette er syndens trelldom som 

kjennetegnes av ufrihet både overfor seg selv og andre.  Jeg mener at hans beskrivelser av 

angsten for det onde og angsten for gode, samt min omtale av «liberum arbitrium», taler for 

at han følger den augustinsk-lutherske tradisjonen når det kommer til ufriheten – etter synden 

er satt (non posse non peccare).     
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9 Avslutning 
 

 

I del II av denne oppgaven har jeg konkludert med at Kierkegaard avviser arvesyndsdogmet 

slik det har blitt forstått i augustinsk-lutherske tradisjonen. Jeg mener at dette siste er viktig, 

fordi det vil ikke si at han avviser arvesyndsdogmet i sin helhet. Som jeg har forklart i kapittel 

4.1, så hadde samtiden et negativt syn på arvesynden som igjen påvirket Kierkegaard. Den 

Augustin Kierkegaard først og fremst ble kjent med var forkjemperen for arvesynden i møte 

med pelagianismen, og det var dette som var det sentrale aspektet i reformasjonen. Det jeg vil 

frem til er at arvesyndsdogmet ble tolket gjennom «lutherske briller» i hans samtid.   

Årsaken til at den lutherske arvesyndslæren var såpass upopulær er fordi den ikke passet inn i 

opplysningstidens vektlegging av menneskets autonomi. Også Kierkegaard var opptatt av 

dette og ønsket å sikre individets frihet slik at det kan holdes til ansvar. Jeg mener at han 

derfor er negativt innstilt til den lutherske arvesyndslæren i likhet med mange av sine 

samtidige. 

Det store problemet som imidlertid har oppstått for ham er at synden er i ferd med å forsvinne 

ut av teologien og forkynnelsen. Det er akkurat dette jeg har beskrevet i del III av denne 

oppgaven. Enten ble synden tatt for lett på, eller så ble den helt borte i den spekulative 

teologien. Begge deler reagerer Kierkegaard sterkt imot fordi den dype syndserkjennelsen er 

for ham helt avgjørende når det gjelder den kristne troen.  

På bakgrunn av dette så synes jeg det er naturlig at han tar til orde for å «gjeninnføre» 

arvesynden, men nå i en ny versjon. Begrebet Angest tror jeg derfor er et forsøk på å nytolke 

eller modifisere arvesyndsdogmet, slik at det igjen kan bli relevant med tanke på både hans 

egne og samtidiges innvendinger. Nettopp ved å ta i bruk angstbegrepet kan han finne en 

gylden middelvei mellom synden som noe nødvendig, og det å sikre individets frihet og 

ansvar. Jeg tror det er dette han mener med at individet både er skyldig og uskyldig på én 

gang. 

Som jeg har forklart i kapittel 4.2 så har Augustin to tilnærminger til arvesynden. Jeg mener 

at det først og fremst er begjæret og den arvelige overføringen av syndighet og skyldighet, 

som er det perspektivet Kierkegaard avviser. Hans angstanalyse tyder på at han ikke mener at 
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mennesket styres av ondt begjær, men av angst. Angsten er derimot en positiv drivkraft som 

gjør at mennesket kan utvikle seg – det er vel derfor han også kaller syndefallet for et sprang 

og ikke et fall.  

Som jeg har beskrevet i kapittel 8, avviser han også Augustins forklaring om hovmodet i 

forbindelse med syndefallet. Allikevel har jeg forsøkt å vise i denne oppgaven at han ser på 

hovmodet som en grunnleggende synd hos sine meningsmotstandere. Dette er spesielt tydelig 

i hans omtale av den spekulative teologien og begrepet forargelse, hvor det er akkurat 

hovmodet som står i veien for syndserkjennelse.     

Det som kanskje er viktigst med arvesynden er, etter min oppfatning, individets ufrihet i 

forhold til synden. Det er dette jeg har omtalt som arvesyndens konsekvens - det vil si dens 

stadige aktualitet i menneskets eksistens. Her mener jeg Kierkegaard er enig med den 

augustinsk-lutherske tradisjonen, og forkaster samtidig samtidens kantianske teologi.  

Jeg må vedgå at jeg synes det har vært svært vanskelig å komme med en konklusjon 

angående hvordan Kierkegaard forholder seg til den teologiske tradisjonen. Som jeg var inne 

på i innledningen skyldes dette nok endel at han ikke er en systematisk teolog, men en 

eksistensiell tenker. Det er akkurat det bringer meg over i den siste delen av min konklusjon.  

Min oppfatning er nemlig at det ikke er noen logisk sammenheng mellom arv og synd i hans 

psykologiske forklaring. Det er fordi det arvelige aldri kan frembringe en ny kvalitet, men er 

kun predisponerende. Slik sett gir det vel egentlig lite mening å bruke begrepet arvesynd.  

Jeg mener imidlertid at mye av poenget hans ligger nettopp i dette, og jeg ser det følgende i 

sammenheng med innledningen i Begrebet Angest: Begrepene arv og synd tilhører 

forskjellige kategorier, fordi arv er en natur-kategori (det kvantitative) og skyld tilhører den 

etiske åndskategorien (kvaliteten).145 Siden Kierkegaard mener skyldighet må forutsette synd, 

blir dermed blir også hele arvesyndsbegrepet et paradoks. Slik sett blir arvesynden like 

absurd som at Gud ble menneske, og ergo en forargelse for forstanden. Den lar seg med 

andre ord ikke forklare selv om den er påtakelig tilstede i hele den menneskelige eksistens. 

Allikevel kan den erkjennes i et nytt øyeblikk der mennesket støter på det som er radikalt 

annerledes – det absolutte paradoks. 

 Dette siste er det samme som Augustin kommer frem til i Bekjennelser (jf. 4.2.3; 5.4).  

	
145 Når det gjelder denne distinksjonen så har jeg dette fra Malantschuk, 16. 
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På bakgrunn av det jeg har skrevet, så mener jeg altså han avviser deler av arvesyndsdogmet, 

men beholder andre viktige aspekter. Det som kjennetegner Begrebet Angest er at han 

konsekvent avviser, eller omgår, tradisjonelle læresetninger med sin eksistensielle versjon av 

syndefallet og arvesynden.  
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