
Resumé 
 

Beskrivelse 

Den hovedtese, som Ph.d.en påviser, er, at Karen Blixen i vid udstrækning brugte sine fortællinger 

til at bedrive skjult polemik mod Kierkegaard, primært i forhold til kristendom og køn, i stedet for 
blot at overtage hans ideer, som det meste af forskningen tidligere har gået ud fra. Der er ingen tvivl 

om at Karen Blixen var misfornøjet med fraværet af kvindelige karakterer og synsvinkler i 
Kierkegaards forfatterskab. Bortset fra to korte breve fra Cordelia i “Forførerens Dagbog” (1843) er 
kvinden gennem hele Kierkegaards forfatterskab formidlet gennem mandens opfattelse – ofte ud fra 

et æstetisk-romantisk syn på hende som Madonna, der er helt uvidende om erotik og 
seksualitet, og om hvordan mænd fungerer. I en række modfortællinger gør Blixen op med denne 

forestilling bl.a. i ”Carnival”, ”Drømmerne” og ”Ehrengard”.  
 
Ph.d.en påviser også, at Blixen allerede i 1920erne havde indgående kendskab til det meste af 

Kierkegaards æstetisk-pseudonyme forfatterskab (1843-46), og at den relativt ukendte 
marionetkomedie Sandhedens Hævn fra 1926 er den første Kierkegaard-modfortælling, der støttet 

af Georg Brandes kritik af Kierkegaards kristendom, kan læses som en materialistisk parodi på 
Kierkegaards Frygt og Bæven (1843). I Blixens “En Historie om en Perle” er det Kierkegaards 
Begrebet Angest (1844), der er målet for hendes kritik, og her vender hun op og ned på begreberne, 

så det er kristendommen, der fremstår som dæmonisk og som selve årsagen til angst – ikke som 
midlet til at kurere den. 

 
Alt i alt konkluderes det at Blixen gør op med Kierkegaards kristne livssyn og pseudonymernes 
romantiske kvindesyn og i stedet indsætter et hedensk-materialistisk livssyn, der dels gør op med 

kristendommen som eksistentiel løsning og ideen om kvinden som “Væren for Andet”. I stedet 
mener Blixen at de to køn “inspirerer hinanden” gennem den seksuelle tiltrækning, og at det er det 

biologiske, der er det åndeliges startpunkt og det, der får verden til at dreje rundt. I forhold til køn 
og kristendom spiller Blixen altså “Djævlens advokat” (jvf. titlen) med sine skjulte modtællinger, 
der nu for første udsættes for en samlet behandling. 


