
 

Karen Blixens livsfilosofi 
 

© 1995 Mogens Pahuus 
Udgivet af Aalborg Universitetsforlag 
 2. oplag 2001 
Sats BENEVEST Servicebureau, Aalborg 
Tryk Thy Bogtryk & Offset A/S 
Omslag Eva Sofie Rafn 
 Fotografiet på omslaget er af Karen Blixen 
 fra Karen Blixen Arkivet, Det Kongelige Bibliotek, 
 Kort og billedafdelingen. 
ISBN 87-7307-510-8 
Distribution Aalborg Universitetsforlag, 
 Langagervej 6, 9220 Aalborg 0 
 tlf: 9635 7140, fax: 9635 0076 
 www.forlag.auc.dk

Bogen er udgivet med trykkegaranti 

fra Institut for kommunikation, Aalborg Universitet. 

 

http://www.forlag.auc.dk


 

Indholdsfortegnelse 

Forord 5 

Kapitel 1: 
Karen Blixens menneskesyn og tilværelsesforståelse 9 

Kapitel 2: 
At handle ud fra sin natur 23 
Indledning 23 
"Digteren" 24 
"Et familieselskab i Helsingør" 31 
"Skibsdrengens fortælling" 37 
"Det drømmende barn" 39 
Blixens syn på kønnene og på kærligheden 43 

- "Karyatiderne" 46 
- Ehrengard 48 
- Afslutning 54 

Kapitel 3: 
At være involveret i verden 57 
Indledning 57 
Livssynet i Den afrikanske farm 58 
"Sorgagre" 68 
Nemesis og tilværelsens ironi 73 

- "Den gamle vandrende ridder" 75 
- "Vejene omkring Pisa" 80 

Den tragiske og den komiske ironi 85 
- "Alkmene" 87 
- "Aben" 89 

Tilværelsens uforudsigelighed og æventyrlighed 91 
- "Den unge mand med nelliken" 93 
- "Kappen" 97 
- "Nattevandring" 103 
- "Om hemmeligheder og om himlen" 105 
- "To gamle herrers historie" 107 
- "Det ubeskrevne blad" 108 

"Kardinalens tredie historie" 109 
- Blixens syn på kunsten 110 

 



 

"Kardinalens første historie" 112 

Kapitel 4: 
At give sin livsudfoldelse form eller stil 117 
Indledning 117 
"Ib og Adelaide" 118 
"De standhaftige slaveejere" 124 
"En historie om en perle" 129 

Kapitel 5: 
Det guddommelige i tilværelsen 133 
Svend Bjerg om Karen Blixens teologi 134 
"Samtale om natten i København" 138 
"Ekko" 140 
"Syndfloden over Norderney" 146 
"En opbyggelig historie" 152 

Kapitel 6: 
Godhed, ondskab og retfærdighed 159 
Gengældelsens veje 161 
"Om H. C. Branners Rytteren" 164 
"En herregårdshistorie" 173 
Tanken om Guds nåde i Blixens essays 181 

Kapitel 7: 
Grundmodsætningen i forfatterskabet 185 
"Pløjeren" 187 
"Ringen" 189 
"Eneboerne" 192 
"Dykkeren" 195 

Afslutning. Spørgsmålet om en filosofisk fortolkning 
af forfatterskabet. 197 

Litteraturfortegnelse 208 
 



Forord 5 

Forord 

Karen Blixen har engang udtalt, at "ingen bliver en stor digter idag uden en 
sammenhængende livsanskuelse" (citeret fra O. Wivel: Karen Blixen. Et 
ufuldendt selvopgør, s. 90). Uanset om Blixen har ret i denne generelle 
påstand, så viser udtalelsen dog, at hun har ment om sig selv, at hun havde 
en sammenhængende livsanskuelse. Thi at hun var en stor digter, var hun 
ikke i tvivl om. Det er denne hendes "sammenhængende livsanskuelse", jeg 
har forsøgt at fremstille i denne bog. En sammenfattende formulering af den 
gives i kapitel 1. De følgende kapitler behandler nu hver sit aspekt af denne 
livsanskuelse. Som det fremgår af kapitel 1, rummer den tre grundsynspunkter: 
1. Hvis man skal leve et vellykket liv, da må man leve ud fra det inderste og 

dybeste i sig selv. Dette synspunkt udfoldes i kapitel 2: At handle ud fra 
sin natur. I forbindelse med spørgsmålet om menneskets natur behandles 
også til slut i kapitlet Blixens syn på den mandlige og den kvindelige 
natur-forskellighed og det syn på kærligheden, som er forbundet med 
opfattelsen af kønnenes forskellighed. 

2. Hvis man skal leve et vellykket liv, da må man stå i en levende udveksling 
med verden og de andre. Dette synspunkt udfoldes i kapitel 3: At være 
involveret i verden. Tre aspekter af dette grundsynspunkt uddybes 
specielt, nemlig a) tanken om nemesis og om tilværelsens ironi, b) 
opfattelsen af det tragiske og det komiske og c) ideen om tilværelsens 
uforudsigelighed og æventyrlighed. Endelig er også Blixens opfattelse af 
kunsten knyttet til hendes syn på tilværelsen som uforudsigelig og 
æventyrlig, og derfor afsluttes kapitlet med en behandling af hendes 
kunstsyn. 

3. Hvis livet skal være vellykket, da må man bestandig forholde sig til den 
ydre situation og give denne form, og man må forholde sig til sine indre 
impulser og også give disse form og skikkelse. Dette synspunkt udfoldes 
i kapitel 4: At give sin livsudfoldelse form eller stil. 
Disse tre grundsynspunkter udgør tilsammen Blixens syn på ikke blot 

tilværelsens muligheder og begrænsninger, spørgsmålet om det vellykkede 
liv, men også - som udviklet i kapitel 1 - på, hvad der udgør menneskets 
identitet, og hvad der giver et menneske skæbne. 

Enhver livsanskuelse indeholder - foruden et syn på hvad det vil sige, at 
livet lykkes, også et syn på spørgsmålet om det religiøse, d.v.s. spørgsmålet 
om det ubetingede eller det guddommelige, og spørgsmålet om etik og 
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moral. Også disse to spørgsmål rummer Blixens "sammenhængende 
livsanskuelse" et svar på. Disse svar uddybes i kapitel 5: Det guddommelige 
i tilværelsen og kapitel 6: Godhed, ondskab og retfærdighed. 

Blixens livsanskuelse skal læses ud af hendes digtning. Ganske vist har 
hun også udtrykt elementer af den i essays og breve, men det er i hendes 
fortællinger og øvrige digtning (de digteriske erindringsbøger, især Den 
afrikanske farm og til dels romanen Gengældelsens veje), at man primært 
finder hendes sammenhængende livsanskuelse. Derfor rummer hvert kapitel 
en række analyser af de af hendes fortællinger og andre digterværker, som 
særlig belyser det pågældende element i hendes livsanskuelse. På denne 
måde kommer bogen også til at rumme en fortolkning af det meste af 
forfatterskabet. 

Tages forfatterskabet i kronologisk orden, gives der i bogen analyser af 
samtlige fortællinger i Syv fantastiske fortællinger (med undtagelse af 
"Drømmerne", som jeg tidligere har analyseret i min bog Livsfilosofi). 
Videre analyseres Den afrikanske farm samt alle fortællinger i Vintereventyr 
med undtagelse af "Heloise", "Fra det gamle Danmark " og "Peter og Rosa". 
De tre sidstnævnte fortællinger har jeg igen analyseret tidligere, nemlig i 
bogen Livet selv. Endvidere er behandlet romanen Gengældelsens veje og 
alle fortællinger i Sidste fortællinger samt den posthumt udgivne Ehrengard. 
Af skæbneanekdoter er kun behandlet to fortællinger ("Dykkeren" og 
"Ringen"), eftersom de andre er behandlet i Livet selv ("Babettes gæstebud", 
"Storme" og "Ringen") og i Livsfilosofi ("Den udødelige historie"). Af 
Blixens essays er i denne bog behandlet "Breve fra et land i krig", "Om H.C. 
Branner: Rytteren", "Daguerreotypier" og "En båltale med fjorden års 
forsinkelse". Den sidste har jeg også behandlet i min bog Naturen og den 
menneskelige natur. Jeg har endvidere behandlet de to tidlige fortællinger 
("Pløjeren" og "Eneboeren"), men ikke de efterladte fortællinger, der under 
et er udgivet under titlen Kongesønnerne og andre efterladte fortællinger. 

Den omfattende sekundærlitteratur om forfatterskabet er kun lej ligheds vist 
og nok så sporadisk blevet kommenteret og diskuteret undervejs. Hovedsagen 
har været at give en enhedsmæssig fremstilling af Blixens sammenhængende 
livsanskuelse, altså at give en filosofisk tolkning af forfatterskabet, og en 
sådan systematisk fremstilling mener jeg ikke hidtil har foreligget. Det vil 
dog af bogen klart fremgå, at denne filosofiske tolkning af forfatterskabet 
rummer en ny og i forhold til de fleste tolkninger afvigende opfattelse af de 
centrale tanker i forfatterskabet. 

Til slut en bemærkning om det formelle: I alle citater har jeg konsekvent 
anvendt moderne retskrivning, d.v.s. ændret aa til å og substantiver med stort 
bogstav til lille. Jeg ved godt, at jeg hermed går imod Blixens vilje, men jeg 
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vil henvise til, at Rungstedlundfonden har besluttet, at hendes bøger fremover 
skal udgives med moderne retskrivning (Jvf. efterskriftet til Kongesønnerne 
og andre efterladte fortællinger, s. 382). 
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Kapitel 1 

Karen Blixens menneskesyn og 
tilværelsesforståelse 

Når der er så store divergenser i tolkningen af Blixens tilværelsesforståelse, 
som tilfældet er, hænger det efter min mening sammen med, at kærnen i dette 
syn udgøres af tre grundsynspunkter, som umiddelbart kan synes at være i 
modstrid med hinanden. Det betyder, at man i fortællingerne let kommer til 
at lægge særligt vægt på et af de tre elementer og da får svært ved at skaffe 
plads for de to andre i sin tolkning. Det er disse tre grundsynspunkter, der 
skal gøres rede for i dette kapitel, og det skal også vises, at der ikke er nogen 
reel indbyrdes modstrid mellem dem. 

1. Det første grundstandpunkt er det, at hvis man skal leve et vellykket 
liv, da må man leve ud fra det inderste og dybeste i sig selv, ud fra sin natur. 
Denne tanke implicerer det syn på mennesket, at det er et lagdelt væsen, hvor 
der kan skelnes mellem det, der er kærnen, og noget mere overfladisk. 
Kærnen udgøres af et menneskes inderste drift, og man handler ud fra denne, 
når man som aktivt og formående væsen hviler i og lader sig bære af denne 
drift. Det mere overfladiske i en udgøres af de til ens organisme knyttede 
behov, og man handler ud fra dette, når man lader sig bestemme af disse 
behov, og det gør man, når man er optaget af at fremskaffe og sikre sig det, 
som tilfredsstiller behovene (når man arbejder, planlægger og lægger 
tilværelsen til rette), og når man er optaget af selve tilfredsstillelsen af 
behovene og det behag, som er forbundet hermed. 

Man kan sige, at man, når man handler ud fra sin inderste drift, er til stede 
som et selv, thi da føler man, at man er sig selv, og på tilsvarende måde er 
man, når man handler ud fra sine behov, til stede som et jeg, idet jeget er den 
instans, som sikrer livsopretholdelsen og livets fortsættelse gennem sin 
bemestring eller beherskelse af virkeligheden. 

Lad mig uddybe, hvad der ligger i udtrykket "at være sig selv" og dermed 
også i betegnelsen selvet (over for jeget). Vi bruger dette udtryk, når vi taler 
om, at man nogle gange - f.x. sammen med bestemte mennesker eller i et 
bestemt miljø -har svært ved at være sig selv, at man ikke helt kan være sig 



Kapitel 1: 
10 Karen Blixens menneskesyn og tilværelsesforståelse 

selv, og om andre situationer siger, at i dem kan man virkelig være sig selv. 
Udtrykket refererer da til en tilstand, hvor man føler sig fri og utvungen, og 
hvor man er til ud fra det mest levende i sig selv. En tilstand, hvor man er til 
på en uanstrengt måde, hvor livet går af sig selv, fordi man er til ud fra det 
spontane og tilblivende i sig selv. 

Af denne beskrivelse af det at være sig selv fremgår det også, at det at 
være sig selv står i modsætning til det at leve i en fuldstændig bestemthed 
af samfundsmæssige konventioner, thi love, principper og regler er almene 
og kan derfor godt være i modstrid med den enkeltes individualitet. 

Det inderste og dybeste i en selv, ens natur eller selv, er det, som Blixen 
i Sandhedens hævn kalder "forfatterens idé" eller "naturens tanke", og som 
hun senere også benævner "Guds tanke". Amiane (som kan betragtes som 
Blixens talerør) siger her: "Du er en af naturens tanker, og de er alle vise. 
Skovene, hvorfra jeg kommer, er også naturens tanker, dens dybe tanker, og 
nogle smukke gode indfald er køerne i engene". Forskellen mellem selvet og 
jeget fremgår af, hvad Amiane videre siger: "Nogle mennesker gør andet end 
de har lyst til og glemmer, hvad de selv er. De forvirrer naturens tanker, 
plumrer naturens kilder op, ja tag Jer endelig i agt for dem". 

Det er nærliggende at tolke denne tanke om at være til ud fra sin natur som 
en tanke om, at mennesket er et selvberoende, selvtilstrækkeligt væsen, hvis 
livsudfoldelse består i udvikling og udfoldelse af det givne inden i mennesket. 
Men at tænke således er en misforståelse. Det er, når man tænker sådan, at 
der bliver modstrid mellem denne første grundtanke hos Blixen og den 
næste, som vi nu skal gå over til. 

2. Den anden grundtanke er den, at hvis man skal leve et vellykket liv, da 
må man stå i en levende udveksling med verden og de andre. Mennesket er 
essentielt et verdensåbent og verdensoptaget og verdensinvolveret væsen. 
Det er kun, for så vidt vi lader os involvere i vore omgivelser, for så vidt vi 
aktivt griber ind og tager tingene op og lader os gribe af begivenhederne, for 
så vidt som vi hengiver os til ting og mennesker, at vi kan være til ud fra det 
inderste i os selv, at vi kan være os selv. 

I den ene historie efter den anden viser Blixen, at hvis vi distancerer os 
fra verden, f.x. på den måde, at vi prøver at beherske og lægge vor tilværelse 
til rette, da går vi glip af livet. Det gør vi også, når vi fjerner os fra 
virkeligheden, på den måde som drømmeren eller den, der lever i fantasien, 
gør det. 

Men lad os her se nærmere på den modstrid, som mange umiddelbart vil 
føle, der består mellem på den ene side påstanden om, at det vellykkede liv 
består i at leve ud fra sin natur, og på den anden side påstanden om, at det 
vellykkede liv er et liv, hvor vi involverer os og lader os bestemme af omgi- 
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velser, møder med andre og med ude fra kommende opgaver og udfordringer. 
Det er - som allerede antydet - bl.a. det forhold, at samværet med bestemte 

mennesker kan gøre en ufri, kan forhindre en i at være sig selv, kan bevirke, 
at man kommer til at optræde på en tvungen, anstrengt og forceret måde, 
fordi man ikke kan være til som sig selv i den samværsform og omgangstone, 
som gælder i et bestemt miljø, der kan gøre det nærliggende at tænke om det 
at være sig selv som noget, der bedst lader sig gøre i isolation fra andre. Er 
det ikke sådan - lyder denne tankegang - at det at være sammen med andre 
altid indebærer, at man udsættes for krav og forventninger fra de andre, som 
tvinger en til at optræde og opføre sig på en måde, som er i større eller mindre 
modstrid med, hvad man ville have gjort, hvis man havde kunnet følge sin 
egen lyst, havde kunnet handle ud fra sig selv? Kan man med andre ord ikke 
bedst være sig selv, når man er uafhængig af de andre, når man er selvbe- 
roende, selvtilstrækkelig, når man er sig selv nok? 

Denne måde at tænke på støttes også af et andet forhold.Når man har at 
gøre med og indgår i fællesskaber med andre mennesker, da kommer man til 
at skulle indrette sig på mange forskellige og måske til dels modstridende 
forventninger fra de forskellige grupper, man involveres i. Og er det ikke 
svært at holde sammen på sig selv, at bevare sig selv, at bevare kontinuiteten 
mellem de forskellige roller, man herved drages ind i? Og bliver det ikke på 
tilsvarende måde svært at bevare kontinuiteten i sin livshistorie, at bevare sin 
identitet gennem sit livsforløb, thi kommer man da ikke også til i sin ud- 
vikling at tilhøre mange forskellige miljøer? 

Man må give denne måde at tænke på ret i, både at bestemte grupper kan 
have en omgangsform, som gør det svært for en at være og forblive sig selv, 
og at der kan opstå problemer med kontinuiteten i ens personlige identitet 
gennem tid og i forhold til de mange grupper og miljøer, som man på ethvert 
tidspunkt af sit liv har at gøre med. Men man må også sige, at det er en stor 
fejltagelse at tro, at man kan være sig selv - og bedst kan være sig selv - når 
man isolerer sig fra andre. 

Hvis man isoleres fra andre, bliver alene, da vil man - hvis det ikke blot 
er en midlertidig og forbigående tilstand -komme til at føle sig ensom. Og 
ensomhed er en belastende tilstand. Den er forbundet med savn og længsel. 
Og det savn og den længsel, der udspringer af ensomhed, vil altid være en 
trang til at være sammen med andre, ikke bare for at have selskab og i kraft 
af de andre at få afveksling og adspredelse eller noget stimulerende ind i sin 
tilværelse, men for at kunne blive frigjort til sig selv. Ensomhed rummer altid 
det ikke at kunne være og udfolde sig som sig selv. Det at være sig selv er 
ikke noget givet, som kan findes i isolation. Det er en måde at udfolde sig på, 
som forudsætter udveksling med andre. Og det er ikke mærkeligt, at det 
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forholder sig sådan. Thi det at være sig selv er knyttet til det spontane i en, 
og spontan er man, når man er involveret, når man er optaget, fængslet, 
opslugt, betaget af noget og nogen. Ganske vist kan man også være optaget 
af gøremål, opslugt af opgaver, betaget af omgivelserne, naturen i dens 
skønhed etc. Men det er i forholdet til andre, at man er involveret med de 
fleste sider af sig selv. Kun i forholdet til andre er man til stede som en 
person, d.v.s. med sin evne til at udtrykke sig, kommunikere, sin evne til at 
dele tanker, følelser og indtryk med andre. Derfor må man sige, at det at være 
sig selv i virkeligheden er det stik modsatte af at være sig selv nok. 

Hertil kommer noget andet. Når man ikke står i en levende vekselvirkning 
med andre, da bliver ens tanker og følelser fikserede. Det er i kraft af ud- 
vekslingen med de andre, at man bestandig kommer til at se tingene på nye 
måder, fra nye synsvinkler. Og hvis der ikke sker en sådan bestandig 
fornyelse af ens opfattelse af forholdene og af de herpå baserede holdninger, 
m.h.t. hvad det kommer an på i tilværelsen, hvad der er vigtigt og værdifuldt, 
smuldrer ens egne værdier for en. De stivner og dør, og man spærres inde i 
sig selv og sin egen ensidighed. Dette er den væsentligste baggrund for, at 
det er så vigtigt som det er, at man kan dele sin opfattelse af værdier, sine håb, 
planer o.s.v. med andre. Man har brug for de andres godkendelse, anerkendelse, 
accept af det, man selv står for, for at bevare dette levende. Det er derfor 
mennesker har brug for at gøre noget gældende og for at gøre sig selv 
gældende, har brug for bekræftelse. 

Også på denne måde afhænger ens personlige identitet af samværet med 
andre mennesker. Og der er endelig også en tredje måde, ens identitet er 
knyttet til samværet med andre på: Hvis man overlades til sig selv, da bliver 
det svært for den enkelte at orientere sig over for det kaotiske i ens egne 
tilskyndelser og impulser. Man udleveres til en mangfoldig og ustruktureret 
indre verden, og man kan da blive handlingslammet af denne udleverethed 
til modstridende tilskyndelser. Det er i omgangen med andre, at den indre 
verden organiseres og får skikkelse, sådan at man kan orientere sig efter 
normer og værdier og derved få retning og struktur ind i sin livsudfoldelse. 

Efter på denne måde at have opløst den tilsyneladende modstrid mellem 
den første og den anden grundtanke, kan vi gå videre til den tredje grund- 
tanke. 

3. Det tredje grundsynspunkt hos Blixen er den tanke, at skal livet være 
vellykket, da må man bestandig forholde sig til den ydre situation og give 
denne form, og man må forholde sig til sine indre impulser og også give disse 
form og skikkelse. Igen kunne man umiddelbart tro, at der er modstrid 
mellem det at leve ud fra sin natur og det at give sin indre natur skikkelse, 
ligesom man kunne tro, at der er modstrid mellem det at lade sig involvere 
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af, hvad der sker omkring en, og det at give situationen form. Men igen er 
denne modstrid altså kun tilsyneladende. 

Man kan sige, at de to første grundsynspunkter tilsammen udtrykker 
kærnen i livsfilosofiens tilværelsesopfattelse, mens det tredje grundsynspunkt 
er kærnen i eksistensfilosofiens menneskesyn. Og der er da mange, der har 
ment, at der består en grundlæggende modstrid mellem livsfilosofi og 
eksistensfilosofi. Men, som sagt, ikke efter min mening. Eksistensbegrebet 
siger, at mennesket er til på den måde, at dets liv ikke bare afspiller sig af sig 
selv, men skal føres. I og med at et menneske har bevidsthed om, véd om, 
hvad der sker omkring ham, og véd om, hvad der rører sig i ham selv, er det 
henvist til at tage dette op, at forholde sig til det. Nok påvirkes man af det, 
der omgiver en og sker omkring en, men man forholder sig også til denne 
påvirkning, og derigennem giver man situationen form eller relief. Det er ud 
fra den måde, man forholder sig til det givne på, at nogle elementer i 
situationen fremhæves og gøres til det afgørende, det essentielle, mens andre 
skydes i baggrunden. Det er ud fra denne forholden sig, at man ser de og de 
muligheder eller hindringer i situationen. Det er ud fra denne forholden sig, 
at situationen fremtræder som lys og lovende eller som udvej sløs og dyster. 

På samme måde som mennesket har det særegne forhold til sine ydre 
omgivelser, at det må forholde sig til sin situation, har mennesket det 
særegne forhold til sin indre natur, forstået som det tilskyndelsesmæssige 
eller trangsmæssige, at det er anlagt på at tage impulser og tilskyndelser op, 
idet det forholder sig til dem. Mennesket giver impulser udtryk og former 
dem ved at lade dem blive modelleret af dets forholden sig, dets holdning. 
Mennesket er anlagt på, at det ikke blot lader en given aggressiv impuls, 
foranlediget af f.x. en andens overgreb imod en, udlade sig direkte, thi sker 
det, taler vi om, at et menneske geråder i raseri, bliver ude af sig selv af raseri, 
mister fatningen i raseriets fægten med arme og ben, i det konvulsiviske og 
i stemmens uartikulerethed. Det at miste fatningen er latterligt og også lidt 
foragteligt, og det viser, at et menneske her går under det menneskelige 
niveau, som er holdningens, det at forholde sig. Holdning betyder ikke, at 
man dæmper og undertrykker tilskyndelsen, her affekten, men at man går ind 
i den som et sig forholdende væsen. Sker det, kommer affekten til udtryk som 
vrede, og en vrede er ikke en bleg og afdæmpet udgave af raseri. Vreden kan 
være så stor det skal være, uden at der er tale om noget latterligt eller 
foragteligt. Der er heller ikke tale om noget blot viljemæssigt, om at man 
behersker sig, i en slags kølig distance til affekten. Nej, man er i den med hele 
sig selv. Man står ikke ved siden af den og giver den udtryk, idet man 
behersker den. Man er fuldstændig usplittet, helt til stede, i en optagethed af 
det, den anden har gjort, af situationen, af den anden, af det at gøre det klart 
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for den anden, at man ikke vil finde sig i det gjorte, af en ændring af situa- 
tionen. Holdningens modellering af affekten sker altså gennem optagetheden 
af det gjorte og af den anden. 

Man ser således, at enhver duelig livsudfoldelse må rumme holdning. Til 
andre kan man have verdensmandens holdning eller den lille mands holdning. 
Stolthed er en indre holdning. I forhold til sine impulser kan man bevare 
holdningen - eller man kan miste fatningen. Dette holdningsmæssige udgør 
et menneskes stil. 

Det er denne stil, Blixen taler om i forbindelse med omtalen af masaierne 
i Den afrikanske farm: "Deres særegne stil er ikke påtaget og heller ikke 
nogen efterligning af fremmed væsen, den er vokset ud indvendig fra og er 
udtryk for selve deres race og dens historie. Deres våben og smykker er i 
ligeså høj grad del afbæreren selv som løvens manke og bøflens horn". - Det 
er også dette formelement, Blixen refererer til, når hun taler om det positive 
i masken og maskeraden, f.x. i "Syndfloden over Norderney": "Hvor i hele 
verden kan De falde på, at det er sandheden, som Herren begærer af os? Det 
er dog et besynderligt og højst originalt indfald, Deres Eminence der har fået. 
Ak! Ak! Herren kender jo i forvejen sandheden og hvis han har gabet en 
smule over den, skal jeg ikke sige noget til det. Sandheden er for skomagere 
og skræddere, Deres Højærværdighed. Jeg har tværtimod altid været af den 
formening, at Herren har en svaghed for maskerader" - Sammesteds benævner 
hun også dette fænomen charlatanen. "Ser De, Deres nåde", siger Kaspersen, 
forklædt som kardinalen, til Malin Nat-og-Dag, "det er min overbevisning, 
at der aldrig har været en stor kunstner, uden han var et stykke af en charlatan, 
heller ikke nogen sand konge, eller nogen sand Gud." 

Man kan som sagt i første omgang synes, at der må være modstrid mellem 
det første grundsynspunkt, at det gælder om at leve ud fra sin natur, og det 
element i det tredje grundsynspunkt, at man må give sin livsudfoldelse form 
og stil. Når man umiddelbart føler, at der er en sådan modstrid, skyldes det, 
at man går ud fra, at naturlighed, det at leve ud fra sin natur, må bestå i, at 
det naturgivne får lov til at ytre sig og styre mennesket. På denne måde sættes 
der uvilkårligt en modsætning op mellem natur og kulturel formning. Men 
hvis det forholder sig sådan, som jeg argumenterede for før, at det naturgivne 
er anlagt på at blive taget op og givet form i den menneskelige forholden sig, 
da er det klart, at der ikke på forhånd er et modsætningsforhold mellem natur 
og kultur. Thi det er klart, at det enkelte menneske må lade sig vejlede af de 
kulturelle mønstre, når det giver sine tilskyndelser form. Forud for den 
kulturelt formede menneskelige livsudfoldelse findes der slet ingen menne- 
skelig livsudfoldelse, altså heller ingen naturlig menneskelig livsudfoldelse. 
Det betyder igen, at et menneskes natur ikke er identisk med dets naturgivne 




