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Karen Blixen på Liselund. Karen Blixens både berømte og berygtede pagt 
med den unge danske digter Thorkild Bjørnvig har vakt fornyet interesse og 
opmærksomhed i kraft af Bille Augusts anmelderroste og biografaktuelle 
spillefilm Pagten (2021). På dette kursus bliver vi ikke blot klogere på det 
fatale forhold mellem to af de helt store skikkelser i det 20. århundredes 
danske litteratur – vi hører også om Blixens mange andre pagter og om de 
humoristiske ’maskespil’, der er en fast ingrediens i hendes forførende og 
fascinerende forfatterskab.Vi hører foredrag af nogle af landets førende Ka-
ren Blixen-kendere,ser film om den store storytellerske og får smagsprøver 
på hendes foretrukne musik, billed- og kogekunst. Mød bl.a. Niels Barfoed, 
Jørgen Stormgaard, Elisabeth Nøjgaard, Lasse Horne Kjældgaard, Ivan Z.

Sørensen, Helle Solvang og Sune de Souza Schmidt-Madsen.

Medvirkende. Jørgen Stormgaard, Niels Barfoed, 
Morten Dyssel, Lasse Horne Kjældgaard, Elisabeth 
Nøjgaard, Ivan Z. Sørensen, Helle Solvang, Signe 
Wulff, Sune de Souza Schmidt-Madsen, Henrik 
Gunde og Jan Harbeck

Kursustilrettelægger og kursusleder.  
Morten Dyssel.

Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme

Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30 

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement



Søndag den 12. december 2021

Kl. 16.00 - 17.00
Ankomst og indkvartering

Kl. 19.30 - 21.00
Morten Dyssel: Introduktion til Liselund og kurset

Mandag den 13. december 2021

Kl. 10.00 - 12.00
Jørgen Stormgaard: Pagten mellem Karen Blixen og Thorkild 
Bjørnvig
I 1950 kom den unge digter Thorkild Bjørnvig med et usædvanligt 
tilbud til den berømte Karen Blixen. Han tilbød at ’tjene’ hende og 
følge hendes råd i alle livets forhold. Deres pagt kom til at hol-
de i fire år. I dette foredrag stilles der skarpt på Bjørnvigs dybe 
betagelse af Blixen, hans læretid på Rungstedlund, hendes in-
spirerende, om end lunefulde væsen, bruddet mellem dem og den 
litteratur, der blev til med udgangspunkt i den famøse pagt.

Kl. 14.30 - 16.30
Niels Barfoed i samtale med Morten Dyssel om Heretica, 
Blixen og Benedicte 
Som ung digterspire blev Niels Barfoed inviteret indenfor i det 
indflydelsesrige litterære miljø omkring tidsskriftet Heretica, 
blandt hvis toneangivende skikkelser var koryfæer som Thor-
kild Bjørnvig, Martin A. Hansen og Ole Wivel. Denne eftermid-
dag fortæller Barfoed om sit syn på Heretica-bevægelsen og sit 
mindeværdige møde med Karen Blixen i Bjørnvigs hus. Barfoed 
beretter også om den ret ukendte unge kvinde, der blev som en 
datter for Karen Blixen, indtil hun vakte hendes jalousi ved at 
indlede et forhold med ingen den Thorkild Bjørnvig, der havde 
indgået en fatal pagt med baronessen på Rungstedlund.

Kl. 19.30 - 21.30
Filmforevisning (med intro): Morten Henriksens Bag  Blixens 
maske

Jørgen Stormgaard er for-
fatter og foredragsholder.

Niels Barfoed er forfatter, 
journalist og oversætter.

Morten Dyssel er for-
stander på Liselund 
Højskole.

Præsentation af foredrag 
og foredragsholdere



Tirsdag den 14. december 2021

Kl. 10.00 - 12.00
Lasse Horne Kjældgaard: Karen Blixen og kolonialismen
Karen Blixen er i Danmark et mondænt nationalt ikon, mens hun 
i Kenya er et kontroversielt kolonialt ikon, hvis navn er forbundet 
med en blodig og brutal besættelsestid under britisk kolonistyre. 
Regelmæssigt fordømmes hun for at have velsignet og promov-
eret kolonialismen med sine værker om Afrika. Oplægget vil se 
nærmere på denne kritik og på betydningen af opholdet i Afrika 
for Blixens forfatterskab.

Kl. 14.30 - 16.30
Elisabeth Nøjgaard: Karen Blixens mange pagter
Karen Blixen refererer flere gange i livet til pagter, hun har ind-
gået. Med sin bror, med Afrika, med digteren Thorkild Bjørnvig og 
sågar med Djævelen. Også ægteskabet med Bror von  
Blixen-Finecke er en form for pagt om frihed og eventyret fjernt 
fra Danmark. Alle som én vidner disse fortællinger om Karen 
Blixens kompromisløse stræben efter det store i livet. Hvordan 
hun opsøgte det. Oplevede det. Og skabte det. Selv når livet gik 
hende mest imod. Selv når omkostningerne kunne blive uover-
skuelige.

Kl. 19.30 - 21.30
Filmforevisning (med intro): Christian Braad Thomsens  
Karen Blixen – Storyteller

Onsdag den 15. december 2021

Kl. 10.00 - 12.00
Ivan Z. Sørensen: Karen Blixens humor
I et brev fra Afrika skriver Karen Blixen: ”Hvis jeg havde i min 
Magt at gøre for Menneskeheden, hvadsomhelst jeg vilde, vil-
de jeg more den.” Og det gjorde hun jo så med sine fantastiske 
fortællinger. Jeg synes, at menneskeheden har været utilbøjelig 
til at få øje på Blixens humor, så jeg vil i foredraget give eksem-
pler på, hvor morsom hun faktisk er. Men ikke mindst vil jeg 
hævde, at Blixens humor er en livsanskuelse.

Kl. 14.30 - 16.30
Guidet gåtur i lokalområdet

Kl. 19.30 - 21.30
Morten Dyssel: Digtningens dæmoni hos Karen Blixen
Med udgangspunkt i en oplæsning af Karen Blixens Skibsdren-
gens Fortælling (fra hendes Vinter-Eventyr) vil foredraget stille 
skarpt på forholdet mellem digtning og dæmoni, dels i denne 
lille fortælling og dels med reference til forfatterskabet i øvrigt. 

Lasse Horne Kjældgaard 
er professor i dansk 
litteratur og leder af H.C. 
Andersen Centret ved 
Syddansk Universitet.

Elisabeth Nøjgaard er 
direktør for Karen Blixen 
Museum. Rungstedlund.

Ivan Z. Sørensen er 
forfatter, foredragshold-
er og fhv. museumsins-
pektør ved Karen Blixen 
 Muse   um.

Helle Solvang er kultur-
iværksætter, scenevært 
og filminstruktør.



Storytelleren Karen Blixen var på det rene med, at det at blive en 
stor digter var forbundet med en høj menneskelig pris, som måtte 
betales for fortællekunstens skyld.

Torsdag den 16. december 2021

Kl. 10.00 - 11.30
Helle Solvang: Karen Blixens livsvisdom og natursyn
Karen Blixen var ‘Vild med vilje’ og langt over 50 år forud for sin 
tid. I dag – midt i den tragiske sjette masseuddøen af arter på 
kloden – er det værd at fremhæve Blixens pioner-indsats for bio-
diversitet og fuglenes vilkår. Hun gik mod strømmen i 1950’erne, 
hvor det blev almindeligt at ‘rydde op’ i skovene, på marker og 
i private haver. Hun gik ind for ’vildsomme’ haver og talte for, 
at haver ikke skulle være alt for friserede. Det er ikke noget for 
nattergalen, mente hun: “For nattergale holder af kvas og nælder 
og fugtige steder og vil ikke være i alt for velholdte haver”, som 
Blixen sagde i en tale fra 1958.

Kl. 11.30 - 12.00
Filmforevisning (med intro): Helle Solvangs Blixen og fuglep-
erspektivet

Kl. 14.30 - 16.30
Signe Wulff: Jeg havde et køkken i Afrika. Til bords med 
Karen Blixen
I 1931 kunne Karen Blixen se drømmen om Afrika smuldre. Far-
men var på tvangsauktion, og forholdet til hendes livs kærlighed, 
Denys Finch Hatton, endte brat, da han styrtede ned med sit fly 
og brændte op. Hun måtte starte sit liv helt forfra, og her ved sin 
tilværelses skillevej så hun to muligheder for sig: Hun kunne ent-
en tage til Paris og blive kok, eller hun kunne blive forfatter. Hun 
valgte at skrive, men hvordan kan det være, hun så kokkegernin-
gen som en mulig løsning på lige fod med forfatterskabet?

Kl. 19.30 - 21.30
Lene Kristiansen: Fællessang og fortælling

Fredag den 17. december 2021

Kl. 10.00 - 12.00
Gruppesamtaler om Karen Blixens liv og værk

Kl. 14.30 - 16.30
Sune de Souza Schmidt-Madsen: Karen Blixen og det lykke-
lige syndefald
Helt centralt for Karen Blixens fortællinger er, at de handler om 
en uskyld, der må gå tabt, for at livet som menneske kan begyn-

Signe Wulff er journalist 
og forfatter.

Lene Kristiansen er lærer 
på Liselund Højskole.

Sune de Souza Schmidt- 
Madsen er redaktionschef 
for skønlitteratur på Lind-
hardt og Ringhof.



de. Næsten alle hendes hovedpersoner må opleve at blive for-
brydere, før de kan blive hele mennesker – uanset om der er tale 
om en banal synd som tabet af en kostbar perle eller voldsomme 
forbrydelser som at forråde den, man elsker, eller begå mord, 
oplever personerne i Blixens fortællinger, at det netop er midt i 
mørket, at lyset findes. Hvordan skal vi forstå denne dynamik – og 
hvad kan den lære os om, hvad det vil sige at være menneske?

Kl. 18.00 - 19.00
Festmiddag inspireret af Karen Blixens kogekunst

Kl. 19.30 - 21.30
Koncert: Henrik Gunde og Jan Harbeck
Pianisten Henrik Gunde og tenorsaxofonisten Jan Harbeck er to 
helt centrale skikkelser i dansk jazzmusik. De spiller med i et væld 
af konstellationer og har indspillet adskillige cd’er. Henrik Gunde 
spiller bl.a. med i Danmarks Radios Underholdningsorkester, og 
Jan Harbeck står bag gruppen Jan Harbeck Quartet, som Henrik 
Gunde i øvrigt er medlem af. Gruppen modtog i 2009 en Grammy 
for bedste danske jazzudgivelse. I 2018 fik Henrik Gunde og Jan 
Harbeck i fællesskab Ben Webster Prisen.

Lørdag den 18. december 2021

Kl. 9.30
Afrejse



Priser
Ophold (værelse, forplejning, undervisning) 
betales forud.

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Indkvartering
Ny afdeling med bad og toilet på værelset:

Enkeltværelse           Kr. 5.255, -

½ dobbeltværelse    Kr. 4.655, -

Gammel afdeling med vaskekumme på 
værelset og bad og toilet på gangen:

Enkeltværelse           Kr.  4.655, -

½ dobbeltværelse    Kr.  4.055, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag, 
udflugter og måltider Kr. 3.730, -

Tilmeldingsgebyr
Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har 
bekræftet tilmeldingen.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i 
kursusbetalingen.

Refunderes ikke ved framelding.

Framelding
Ved framelding senest 3 uger før kursusstart 
refunderes kursusbetalingen (minus 
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Ved senere framelding refunderes 
kursusbetalingen ikke.

Tilmelding
Når du er tilmeldt, modtager du en 
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr., 
indbetalingskort og betalingsfrister.

Vi anbefaler, at du læser vores 
Persondatapolitik.

NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes 
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før 
kursusstart.

Afbestillingsforsikring
Liselund har indgået samarbejdsaftale med 
Europæiske Rejseforsikring.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på 
vores hjemmeside.

Praktisk information

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120

Læs mere på www.liselund.dk


