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I. Synspunktet

Karen Blixen (1885-1962) dyrker en teologisk vision af verden, som er for-
ankret i fortællinger, en sætning, man godt kan læse to gange, da den præ-
senterer mit synspunkt, nogle vil sige min tese, som bestemt ikke siger alt,
men dog noget ganske vigtigt til læseren af forfatterskabet. Uden denne syns-
vinkel går man mildt sagt glip af meget. Men må man spørge, om ikke titlen
på bogen her lyder som en dårlig spøg, der kan få det til at vende sig i enhver
litterat, navnlig den akademisk skolede litteraturfortolker? Karen Blixens te-
ologi? Sikke et påfund. Karen Blixen har næppe nogensinde sat sine ben på
et teologisk fakultet, hvad der dog ikke forhindrer teologer i at genkende
hendes teologiske vision i deres egne teologiske værker.1 Men meget afhæn-
ger af, om dette ene begreb, “teologi”, bliver forstået præcist, jo mere præcist,
des bedre, for i så fald behøver jeg ikke skrive side op og side ned om en sag,
der kan fremvises med ganske få eksempler, sagforholdet i begrebet “teolo-
gi”. Kvaliteten af et ræsonnement beror som bekendt ikke på omfanget. 

Men hvad siger litteraten, som forsker i Karen Blixen? Hvad siger han om
hendes forhold til kristendom, hvis han da siger noget? For det meste regner
han hendes forhold til kristendom for at være køligt distancerende. Har hun
overhovedet et forhold til denne side? Litteraten synger gerne med i det kor,
der udlægger Karen Blixen som den store afstandtager, og så farvel kristen-
dom, det hele var en leg med ord, litteratur i stor stil. Men teologi? Nej! 

Måske kan man dog sige, at hun skaber sin helt egen religiøse forestillings-
verden, som er løst funderet i en uendeligt trivialiseret kristendom, en mo-
ralistisk, og når det går højt en unitarisk kristendom, som hun kendte hjem-

1.  Sløk,1999, jf. Bjerg,1994,52f.
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mefra, det var religionen i hendes barndom. Moralismen tager livet af livet
ved at indoktrinere en borgerlig livsstil, hvis højeste mål er tilpasning: Vær
som jeg! Skej ikke ud! Læg en dæmper på din livsudfoldelse! Moralisme for-
klædt som kristendom er sådan set livsfarlig. Til forskel herfra kan Karen
Blixen trods alt bruge unitarismen som påskud til at dyrke Guds enhed, hans
unitas, vendt imod ethvert tilløb til at tænke trinitarisk om Gud som fader,
søn og ånd, som om Gud spreder sig i tre forskellige retninger. Der er, siger
unitaren, kun én Gud, ja, tilføjer Karen Blixen, den ene fantastiske skaber-
gud, i hvis billede vi alle er som skabte til selv at leve fantastisk, enhver med
sin egen skæbne, enhver med kærlighed til sin skæbne, amor fati: Jeg vil ger-
ne leve mit liv om og om igen, det samme rige liv! Så højt elsker jeg det! 

Nu vil jeg mene, at ingen kan læse Karen Blixen uden gang på gang at for-
nemme energien fra de bibelske storycentre i hendes fortællinger. Hvordan
fungerer kristendom i Karen Blixens fortællinger? Det er mit spørgsmål. Ved
at vælge denne formulering af opgaven udelukker jeg en hel del. Og det er
vigtigt at kunne skelne mellem, hvad jeg vil sige, og hvad jeg ikke vil sige.
Kristendom kan nemlig være flere ting, som ofte blandes sammen, navnlig
af fortolkere uden nævneværdig teologisk ballast.2 

For mig at se er kristendom bundet til bestemte bibelske nøglehistorier.
Når disse historier fortælles, afdækkes der skridt for skridt en vision af, hvad
det kommer an på her i livet. Mange forveksler imidlertid kristendom med
en stemmeseddel, hvorpå man skal afkrydse kirkeligt godkendte dogmer for
at få status som rettroende.

Som jeg har stillet opgaven, falder Karen Blixens private forhold til kristen-
dom udenfor. Det interesserer mig ikke, men andre har bestemt ikke holdt
sig tilbage. Da Karen Blixen gik hen og blev en offentlig person, tæt på en
selvskabt myte, voksede spekulationen vildt. Var hun kristen? Sådan spurgte
mange uden helt at vide, hvad de ville vide. I det mindste må man holde tre
definitioner på det at være en kristen ude fra hinanden. 

2.  Et nyere eksempel herpå er Stormgaard, 2010, hvis teologiske kilder som regel
er anden- eller tredjehånds.
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En kristen kendes på sin åbne selvbekendelse, kunne man for det første si-
ge. Og ud fra denne bestemmelse siger Karen Blixen det ellers tydeligt nok i
et brev fra 1951: “Men jeg selv er ikke, og har aldrig været, Kristen.”3 Beken-
dende kristen kan hun ikke kaldes, men nok religiøs. Hun har, skriver hun
i et brev af 20/11-1928, fra sine unge dage været panteist, fordi hun tror på
en guddommelig magt, som skaber sammenhæng i verden. En sådan skæb-
nemagt kan ikke lade én kold, den må elskes. Sand religiøsitet, meddeler hun
5/9-1926, består i at elske sin skæbne betingelsesløst. Gud og skæbne falder
åbenbart sammen. Hendes religiøsitet kan således ikke identificeres med kri-
stendom, medmindre man blander skæbne og forsyn sammen. Karen Blixen
bekender sig altså som et religiøst menneske, ikke som kristen, for der er for-
skel på religiøst at bruge Gud og kristent at lade sig bruge af Gud, en verden
til forskel, forstå det, hvem der kan.

Nu kunne man for det andet tro, at en kristen kendes på sin kirkegang eller
sin brug af kirkelige ritualer. Var Karen Blixen da kristen i denne forstand?
Hun fik jo efter eget ønske en kristen begravelse i indviet jord nær Ewalds
høj på Rungstedlund.4 Broderen Thomas Dinesen, den afgjorte ateist, anty-
dede ligefrem, at præsten, som forrettede begravelsen, skulle have forført sø-
ster Tanne til kristendom. Men hvem ved, hvad Karen Blixen troede og
tænkte, da hun nedskrev sin sidste vilje? Kirkelige ritualer kan bruges både
med og mod deres mening. Hvis man kunne slutte entydigt tilbage fra ritu-
albrug til en overbevist kristen holdning, var de fleste danskere kristne, navn-
lig juleaften, men det vil ingen formentlig påstå for alvor. Altså kan man hel-
ler ikke bruge den rituelle adfærd som kriterium på Karen Blixens kristen-
dom.

Nogle ganske få fortolkere griber for det tredje til en særlig teologisk be-
grundelse for det at være en kristen. Et menneske skulle da være en kristen,
fordi Gud holder fast ved det, ikke fordi det har en fast tro på Gud. Sådan

3.  Blixeniana 1982,177. Karen Blixen kunne ved andre lejligheder svinge sig op til
at sige, at hun troede på Gud, uden at hun dog kunne forklare det nøjere, så hvem
ved, om hun tænkte på den kristne Gud eller på en mere anonym livskraft eller no-
get helt tredje.
4.  Dickmeiss, 1985,177-182.
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set er der håb for enhver, da det ikke er afgørende, hvad vi mener om Gud,
men hvad Gud mener om os. Fordi “Gud aldrig slap hende”5, var Karen
Blixen kristen. Sådan har man generøst ræsonneret på Guds vegne. Men vel-
viljen er frugtesløs, da kun Gud kan svare for sit, hvor meget hans venner end
vil udklække kristne på hans vegne.

Vi bør, mener jeg, sobert respektere Karen Blixens egen klare uvilje mod
at blive kaldt en kristen. 

Var hun da ikke en kristen? Vi ved det ikke. Så enkelt er det. En forsker
hævder godt nok, at Karen Blixen hverken var ganske for eller ganske imod
kristendom, en besynderlig hentydning til apostlens angreb på halvheden:
“Gid du var enten kold eller varm! Men nu da du er lunken og hverken varm
eller kold, vil jeg udspy dig af min mund” (Åb 3,16). Karen Blixen ville ud-
spy denne forsker af sin mund. Det kan da godt være, hun var “et religiøst
troende menneske – på sin – egen blixenske facon”6, men det gjorde hende
hverken til hel eller halv kristen. Det tjener intet formål at tillægge Karen
Blixen en så lunken og helt anonym kristendom.

Hun kan heller ikke kaldes for teolog i vanlig faglig forstand. Karen Blixen
lader gerne ordet “teologi” dukke op i meget uvante omgivelser. Det nævnes
i kongerækker som “Theologi, Opera, Moral eller andre brødløse Kunster”
(Den gamle vandrende Ridder) eller “Theologi, Modepynt, Kogekunst, den
skinbarlige Trolddom” (Digteren). Det siger sig selv, at Karen Blixen ikke va-
retog en fagteologisk opgave, som går ud på at formulere evangelium i nuti-
den. Det teologiske fagsprog lå hende meget fjernt, selv når hun en sjælden
gang plejede fantasifuld omgang med det.

Nu er der en indlysende risiko ved en teologisk læsning af Karen Blixen.
Sætter teologen hendes fortællinger på begreb, går han let galt i byen. Ikke
fordi fortælling og begreb behøver at være fjender af hinanden, men fordi de
gængse teologiske begreber er fremmede for hendes fortællingsverden. Jo-
hannes Rosendahls lille skrift om Karen Blixen fra 1957 leverer et eksempel
på en meget håndfast teologisk begrebsmassage.

5.  Johannes Magelund i Kristeligt Dagblad 17. april 1985.
6.  Bjerring,1987,61.
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Hun forstår ham ikke og klager sin nød til Aage Henriksen. Han skal kom-
me hende til undsætning, efter at Rosendahl har bedt hende “godkende” sit
arbejde.7 Jo vist, Rosendahl læser gerne fortællingerne “med Teologiens
Grundbegreber in mente”.8 Karen Blixen derimod oplever det som en ma-
nieret affære, som “Teologmaner”, og den har to symptomer. For det første
tager han tingene så grusomt højtideligt, at hun næsten føler sig personligt
ansvarlig for mord, hver gang hun lader en af sine figurer dø. Alvoren levner
ingen plads til morskab. Legen i al teologisk tænkning har Rosendahl ikke
opdaget. For det andet klager hun over, at han benytter bastante teologiske
ord som frelse og forsoning, straf og retfærdighed, han lugter kristenblod i
enhver passage. Men Karen Blixen er ikke teolog i story-klæder.

Er vi nu endt i en blindgyde? Var Karen Blixen hverken bekendende kri-
sten eller fagteolog, kan hun vel heller ikke have nogen teologi, sådan som
titlen på bogen her påstår. Ikke desto mindre rummer Karen Blixens forfat-
terskab en teologi, både i den klassiske betydning af ordet, hvor teologi iden-
tificeres som mytologi, og i forlængelse af vestlig kristendom, som tænker te-
ologisk i begreber. Teologi var i den før-kristne antik det samme som myto-
logi, fortællinger om guder og mennesker. Og Karen Blixen står ikke tilbage
for selv de største myte-fortællere, hun driver virkelig teologi af format. Men
den kritiske, begrebsorienterede side har hun også med, da hendes fortællin-
ger ofte former sig som store refleksioner over livstemaer. Altså kombinerer
hun det, som stadigvæk karakteriserer moderne fagteologi, nemlig den kon-
struktive fortælling (en mytisk verden bygges op) og kritisk refleksion (my-
ten prøves af i virkeligheden).

Der er metode i galskaben. I sine fortællinger arbejder Karen Blixen med
det, som jeg andetsteds har kaldt transfigurationer.9 Metoden består i at hol-
de to, af hinanden uantastede, fortællinger sammen, en underliggende bi-
belsk historie og Karen Blixens egen historie, den sidste er hovedsagen. Den
trækker på de givne bibelske mønstre og figurer, så personerne i hendes eget

7.  Blixeniana 1985,193-197; Aage Henriksen,1984,85-88.
8.  Blixeniana 1982,59
9.  Bjerg,1988,25-40.
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univers får omfattende betydning. Aktørerne forvandles fra at være tilfældige
eksistenser til at spille repræsentative skæbneroller. Af spændingen mellem
de to verdener, den bibelske og hendes egen, opstår hendes særegne teologi.
Hun reproducerer ikke evangeliske historier, men bruger dem frit til selv at
sige sandheder.10

I de mere direkte udsagn, som især, men ikke kun findes i breve og essays,
reflekterer hun over centrale teologiske temaer. Jeg skal gengive en sådan ud-
førlig passage, der opsummerer hendes syn på kristendom. Forhistorien går
tilbage til 1952, hvor Karen Blixen planlagde at samle nogle kristne i sit
hjem, så hun og broderen Thomas kunne få klar besked om kristendommen
og alt dens væsen. Efter noget besvær med at finde en person, der vil stille op
som luthersk kristen, lykkes det, men med et magert udbytte. Samme år i ja-
nuar nedskriver hun i et brev sin egen version af kristendom, ikke i form af
en selvbekendelse, men som en nøgtern rapport om sagens rette sammen-
hæng. Hun samler sig om det andet led i den apostolske trosbekendelse, hvis
tre tyngdepunkter efter hendes mening er Guds inkarnation i Jesus, hans so-
ningsdød og de kristnes udbytte heraf. Hendes opskrift på kristendom lyder
som følger.

Kristendom er troen på, at i et historisk bestemt år en af de tre
personer i en treenig guddom blev menneske. At han helt og
holdent optog den menneskelige natur, og at han derved på
mystisk vis forenede en falden eller frafalden menneskehed
med dens skaber. At han i en historisk bestemt periode, i en ge-
ografisk bestemt egn delte menneskers kår, underviste og gjor-

10.  Jan Kjærstad,1997,123, gengiver præcist, hvad transfigurationen går ud på, og
jeg citerer hans vendinger for variationens skyld: “Bjerg er spesielt opptatt av et fen-
omen han kaller “transfigurasjoner”. Det betyr at noen av Blixens fortellinger kan
ha en bibelsk historie gjemt under seg, med andre ord at forfatteren bevisst har spilt
på gitte bibelske mønstre og figurer, at to parallelforløp holdes sammen. Gevinsten
er at personerne i Blixens eget univers får en mer omfattende betydning. Bjerg un-
derstreker at der ikke er snakk om å reprodusere bibelske historier, men om å bruke
dem fritt, det kan like ofte være snakk om en kontrast som om en analogi. Det er i
spenningen mellom de to verdener Blixens egenart kommer til syne.”
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de undere, og til sidst korsfæstedes af en uforstående menne-
skeslægt og virkelig led den menneskelige død. At han opstod
af graven, bestandig i en menneskelig, men på særlig måde for-
klaret, skikkelse, og derved gav ethvert menneske opstandelses-
håb. At han efter et bestemt tidsrum i denne menneskelige og
forklarede skikkelse opfoer til himlen. Og at Gud selv gennem
denne række historiske begivenheder udsonede menneskets
brøde mod Gud. Ethvert menneske kan fra en bestemt dag at
regne fuldt ud tilgives og fuldt ud genforenes med sit guddom-
melige ophav, forudsat at de gennemtrænges af overbevisnin-
gen om de nævnte begivenheders historiske uomstødelighed, at
de i deres liv på jorden gør brug af særlige midler til frelse,
hvorom Gud i sin menneskelige færd på jorden har belært
dem, og som han har stillet til rådighed – dåben og nadveren
og for den oprindelige kirkes vedkommende andre såkaldte sa-
kramenter – og at de tillige efter evne følger den etiske lære,
som han i samme tidsrum meddelte dem.11

Kristendom er for Karen Blixen Jesu historier, men det er en gåde for hende,
at man skulle foretrække netop dem fremfor så mange andre historier. Hun
forbeholder sig retten til at udøve kritik, og hvor hun næsten pr. instinkt slår
ned siges allerede i et brev af 13/3-1928. Det fokuserer med bidende ironi
på Jesu soningsdød.

Menneskeheden har i to tusind Aar været Christus taknemlig,
fordi han ‘hengav sig’ for dem; men jeg tror virkelig, at det var
meget faa, som ikke, hvis de fik Tilbud om at Korsfæstelsen
skulde finde sted nu i Eftermiddag, for deres personlige Frelses
Skyld, – selv med det hede Helvede og evig Fordømmelse lige
i Synet, – vilde ile til og sige: det maa De for Himlens Skyld
ikke indlade Dem paa.

11.  Thurman,1986,472.
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Jesu stedfortrædende død tørner for Karen Blixen at se frontalt sammen med
vort berettigede krav på selvrealisering. Kristi dåd forkastes, da den vil fritage
os fra, hvad vi selv både kan og skal. Ingen skal komme og tage vort ansvar
fra os. Det ville gøre os skæbneløse.

Alt i alt fungerer kristendom således i hendes forfatterskab i form af trans-
figurationer og temaer, som sammenlagt udgør hendes teologi. Men man
kan godt mobilisere sin skepsis og spørge, om kristendom da virkelig fylder
noget særligt i Karen Blixens horisont? Har kristendom liv og kraft til at præ-
ge hendes litterære værk? Selv vil jeg mene, at man ikke kan læse Karen Blix-
en uden at være dybt fortrolig med bibelsk kristendom, der går som en un-
derstrøm gennem de fleste fortællinger. Men de lærde er som sædvanlig
uenige. Jeg skal ellers ikke ofre dem alt for mange ord af den simple grund,
at de næsten uden undtagelse går let hen over mit spørgsmål om kristendom-
mens funktion i Karen Blixens fortællinger. Her vil jeg dog nævne tre typiske
vurderinger af den kristne indflydelse på Karen Blixens univers. De dækker
nogenlunde hele skalaen.

Anders Westenholz underskriver uden at ryste på hånden kristendommens
dødsattest i darwinismens, socialismens og psykoanalysens navn.12 Der er
fart over feltet. Kristendommen kan som hedengangen religion ikke spille
nogen virkelig rolle for Karen Blixen, siger Westenholz. Desværre røber han
også sin viden om kristendom, som efter hans mening går ud på “et kon-
traktforhold mellem Mennesket og de guddommelige magter, eller i det
mindste på et sæt gudgivne spilleregler, som Mennesket skal overholde for
at få gevinst hos de højere magter.”13 Westenholz må have slået op i den for-
kerte bog, for hans oplysninger siger mere om ham selv end om kristendom
og slet intet om Karen Blixens afhængighed af den kristne tradition. Han an-
slår kristendommens betydning til at være på et nulpunkt. 

Aage Henriksen henviser mere urbant og vidende til den “afblegede” kri-
stendom, der ikke ejer kraft til at inspirere Karen Blixen. Dens symbolverden
leverer kun kulisser til scenen, som i vore dage er sat af bevidstheden og sel-

12.  Westenholz,1985,11.
13.  Westenholz,1982,75.
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vet.14 Kristendom fungerer mest af alt som en tom fortolkningsramme, da
gudstroen er blevet skubbet ud til fordel for selvets higen mod større klarhed.
Der tilkendes ikke kristendom mange grader af betydning.

Ole Wivel noterer sig også Karen Blixens oprør mod sin barndoms mora-
listiske kristenarv, hvilket får hende til konsekvent at (mis)opfatte kristen-
dommen som en “dualistisk” undertrykkelse af menneskets henrykkelse over
livet og dets sanselighed. Men samtidig har Wivel fin sans for kristendom-
mens eftervirkning hos Karen Blixen. Den formulerer han smukt således:
“Først ved en total ommøblering af det kristne bevidsthedsrum, hun kendte
hjemmefra, fandt hun sig til rette i det – og da med et næsten altid ironisk,
ofte blasfemisk, men nu og da også ægte humoristisk forhold til de arvede
kristne grundforestillinger. I kraft af denne transformering fik de til gengæld
stadig større magt over hendes fantasi. Hun forhærdede sig som kristen kæt-
ter i kunstens og skønhedens navn. Hendes forståelse af skæbne, lidelse og
ondskab er forskellig fra den jødisk-kristne.”15 Kristendom tilkendes her, og
jeg er enig, en høj grad af indflydelse, om end i transformeret, jeg ville sige
transfigureret skikkelse.

Var Karen Blixen en kætter? Hvis ja, så var hun i godt selskab, fx når hun
kritiserede læren om Jesu forsoningsdød, for det havde Pierre Abélard i mid-
delalderen og Dorothee Sölle i vore dage også gjort. Var Karen Blixen da li-
gefrem en kristen kætter? Jeg tror ikke, spørgsmålet fører os ret langt. Skal
man virkelig hædres som kristen kætter, bør man kende sin kirkehistorie til
bunds og være på højde med dens ortodokse forsvarere. Gør man ikke det,
demaskeres kætteriet som en harmløs spøg, kætteren står der som en nar. Ka-
ren Blixen slog sig ikke op som kender af den kirkelige ortodoksi. Hun var
derimod dybt fortrolig med den bibelske fortælleverden. Og det er dens
funktion i hendes historier, det mest af alt kommer an på her.

14.  Aage Henriksen,1984,72 og 80f.
15.  Wivel,1987,139.
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