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Begrebet angest S\u00f8ren Kierkegaard Hent PDF "Begrebet Angest" er et skelsættende psykologisk værk i
Søren Kierkegaards forfatteskab, og det er samtidig et af de bedst kendte. Kierkegaard undersøger, under

pseudonymet Vigilius Haufniensis – Den københavnske nattevægter, angstens betydning som drivkraft for det
enkelte menneske og for mennesket som art, der adskiller sig fra dyrene. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) er kendt verden over som
ophavsmand til eksistentialismen og regnes som en af de vigtigste figurer i den danske guldalder. Han var fra
1840-41 forlovet med den ni år yngre Regine Olsen, og hun kom til at spille en stor rolle i og for det senere
forfatterskab, som påbegyndtes i 1843 med "Enten – Eller". Kierkegaard skrev adskillige af sine værker under
pseudonym – ikke fordi han ønskede at være anonym, men for på den måde at kunne lade forfatterskabets

teologiske, filosofiske og psykologiske temaer spille dialektisk op mod hinanden.
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