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PÅ SPORET AF EN FILOSOFISK TRAGEDIE 

 

Søren Kierkegaards bror var begravet i fodnoter og bisætninger. Men 

Flemming Chr. Nielsen har gravet ham frem af glemslen og fortæller den 

medrivende og tragiske historie om filosoffens ukendte bror.   

 

Hvem var Søren Kierkegaards ukendte bror, der ikke kunne udholde 

snæversynet og småligheden i København og en dag besluttede at give 

Fanden i det hele og rejse til Amerika? 

 Svaret giver Flemming Chr. Nielsen i sit dramadokumentariske scoop 

om Niels Andreas Kierkegaard, der ville ind i verdens vrimmel, men endte 

sit liv i ensomhed på et hotelværelse i Paterson, New Jersey. 

 Med detektivisk brug af hidtil upåagtede amerikanske og danske kilder 

følger forfatteren et spor så forvitret og tåget, at det ville tage modet fra de 

fleste. Når selv de mest omfangsrige biografier om Søren Kierkegaard og 

hans familie kun omtaler Niels i bisætninger og korte fodnoter, er der vel 

næppe mere at hente i gulnede aviser og støvede arkiver? Men da Flemming 

Chr. Nielsen i 1995 faldt over en passagerliste med Niels Kierkegaards navn 

i en gammel Boston-avis, var han fanget ind af gåden om filosoffens 

ukendte bror. Og lige siden har han fulgt arkivernes spor efter manden, der 

flygtede fra Danmark i 1832, døde i Amerika og siden forårsagede chok og 

kaos i Kierkegaard-familien. 

 Historien om Niels Andreas Kierkegaard har tidligere været udgivet 

(Holkenfeldt 3, 1998), men først nu erklærer forfatteren sagen for endeligt 

opklaret og afsluttet. Det litterære detektivarbejde genudgives her med en 

lang række tilføjelser, korrektioner og nye illustrationer. 

 

Flemming Chr. Nielsen (f. 1943) har bl. a. skrevet de satiriske romaner 

’Svamp’ (1994), ’Stasiland’ (2001), ’Nytårstalen’ (2004) og ’Den 

hemmelige note’ (2006). Han er i gang med at oversætte Herman Melvilles 

samlede forfatterskab til dansk – hans tredje Melville-oversættelse 

udkommer i dette forår. 
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