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Den danskkunnige litteraturforskaren och lektorn vid 

högskolan i Kristianstad Hans Holmberg har återigen gjort en 
djupdykning i den danska litteraturen. Den här gången är det Karen 

Blixen som avhandlas. Denna stora författare skulle ha 

Alla läsare av Karen Blixens berättelser vet 
att hon med stor ihärdighet i sitt författar-
skap försöker hålla fast vid en vision av den-
na världen som den idealepiska med dikta-
ren, konstnären som dess främste uttolkare i 
särskild förbindelse med en Deus artifex, 
världens konstförfarne skapare. Förstår vi 
bara att hålla "Forfatterens Ide klar" upp-
täcker vi till sist ett meningsfullt mönster i 
vårt liv, finner vi att vi agerar i en historia, 
som är den bästa tänkbara. Sin episka tillit 
till Gud, diktaren exemplifierade hon ofta 
med barnhistorien om livets besynnerliga 
vägar som till sist under tecknarens hand, 
bildar ett begripligt mönster. Den stork som 
blev teckningens slutfigur blir en menings-
laddad symbol i hennes föreställningsvärld 
och i sina brev hem från Afrika rapporterar 
hon om hon i sitt liv kan "skimte Storken", 
d v s känner sig vara i samklang med och i ut-
förande av "sit Livs Kunstverk". 

Det är via en estetisk förståelseform flera 
av Karen Blixens figurer försöker förstå till-
varon och deras plats i den. När t ex Adam i 
"Sorg-Agre" söker "storken" i allt motsägel-
sefullt han upplevt, när han ropar efter har-
moni och sammanhang, så finner han den i 
insikten att "ud af de motstridende Tegn 
opstaar Orden, Sammenspil, en skön Ak-
kord". Tanken på ett harmoniskt helhets-
mönster tillhör det centrala i såväl Karen 
Blixens liv som fiktionsvärld. Ett citat från 
hennes Afrikabrev får ytterligare illustrera 
detta. 

Selv da jeg var der under Krigen i 1915, 
syntes jag Paris straalede af en Glans, som 
ingen andre Steder har, og Krigens Alvar var 

fyllt 100 år den 17 april i år. 

ikke det mindste i Modsaetning til Paris' 
Skönhed og Liv, og det synesjegforresten er 
Paris' störste Charme og idethele taget 
Frankrigs - og Sydens store Begavelse, at 
alt der bliver Harmoni; de kan optage alle 
LivetsforskelligeElementer og sam le dem til 
et i Skönhed. Allt, som hos de ufuldkomnere 
Naturer staar som Modsaetninger: Legeme 
og Aand, Natur och Ideal, Theori og Praxis, 
Kunst og Liv, Liv og Död, klinger der sam
men i den dejligste Akkord. (Bogani 13 Sept 
1917). 

Det är få moderna författarskap som är så 
genomsyrade aven estetisk grundsyn på till-
varon som Karen Blixens. De tankar den ut-
trycker och den kod hon använder för att 
formulera den berättigar benämningen en 
estetisk mytologi för denna grundsyn. Ge-
nom att ställa konsten och konstnären i cent-
rum är den utomordentligt författaranpas-
sad "men genom sin subjektivitet också väl-
digt sårbar. Det är författarens, d v s Karen 
Blixens egen kreativitet som bär upp den och 
när denna sviktar så rasar också den mytiska 
överbyggnaden. Det är det jag vill visa i min 
kommande analys av "Storme" från hennes 
sista" samling ("Anecdotes of Destiny" 
"Skrebne - Anekdoter") 1958. 

Å andra sidan när hennes diktarkraft är 
som starkast, då förmår hon ge sin i fiktio-
nen gestaltade konstsyn en självklarhet som 
kan slå över i det övermodigt provokerande. 
Då förmår hon i den uppta och förvandla al-
la de krafter som stått henne emot. Det är fö-
reträdesvis centrala bibliska berättelser och 
begrepp som ges nya innebörder i estetiska 
kontexter. Hennes mest kända förvandlings-
nummer sker i "Babettes Gaestebud", där 

Babette, den stora matkonstnären till de tolv 
gästerna, märk talet, förmedlar en upplevel-
se av tillvarons nåd i kraft av sina profana 
nådemedel, den utsökta maten och de först-
klassiga vinerna. Babettes middag stillar inte 
bara materiella behov utan också andliga 
och moraliska, utan att det förutsätter nå-
gon transsubstantiation i kristen mening. 

Även Judas förrädarroll blir i berättelsen 
"Nattevandring" omtolkad i estetisk rikt-
ning. Enligt Karen Blixens version av Getse-
manenattens händelser var Judas den ende 
av lärjungarna som inte sov. Endast Kristus 
och Judas vet vad som egentligen hände. Ju-
das är stolt för han vet att hans roll var nöd-
vändig i det gudomliga dramat. Det är hans 
förtjänst att det fick det format det fick. Det 
är Judas som räddat dramats estetiska ba-
lans, ty som Pino, marionettdirektören sä-
ger, om vi tillät "Kristus at vrere död paa 
Korset for vore Smaalögnes og Smaa-Hore-
riers Skyld" blev följden "at Frelseren kunde 
beskaemmes, - saaledes som vi seIv be-
skaemmes ved en unödig stor Gestus, ja han 
kunde komme til at taenke med Ubehag paa 
sin Heltedaad". Utfallet av Kristi frälsarroll, 
hans hjälteroll, beror av eller betingas av hur 
Judas spelar förrädarrollen. Ju större skurk 
d~sto större hjälte lyder den här tillämpade 
estetiska balanslagen. Karen Blixens estetis-
ka synsätt reducerar som synes det kristna 
passionsdramats moraliska innebörd. Om 
Judas hade ångrat sig, så hade han visserli-
gen räddat sin själ, men vi hade å andra si-
dan gått miste om ett förstklassigt drama. 
Hennes teatralisering av bibelns berättelse 
sker enligt den reciprocitetslag som tillika 
med den tidigare nämnda harmonitanken 
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utgör huvud begrepp i hennes mytologi. Re-
dan i ungdomsdikten "Ballanden om mit 
Liv" möte vi tanken på hur mörker och ljus, 
ont och gott betingar varandra. Det ena kan 
inte uppfattas utan det andra. Sida vid sida 
förmedlar de en kontrasteffekt som förstär-
ker upplevelsen, ökar livsintensiteten. Ett 
vältaligt språkrör för den svarta färgens nöd-
vändighet, för behovet av tragedin som kont-
rastmedel är professorn i berättelsen "Ib og 
Adelaide". 

Karin Dinesen fotograferad strax före avre
san till Afrika 1913. Den 14 jan 1914 vigdes 
hon med Bror Blixen i Mombasa. 

Förutom dessa estetiska förvandlings-
nummer av det tyngande, moraliserande 
kristna idegods som var en del av Karen 
Blixens uppväxtmiljö sker i hennes fiktions-
värld mer direkta frigörelser utan omskriv-
ningar av bibliska texter mot en av konstvär-
den och skönhetsupplevelser präglad livs-
syn. Så t ex i berättelsen "Samtale om Natten 
i Köbenhavn". När kungen får ett gensvar på 
sin vision av tillvaron som "skönnere end de 
andre villade os se den", förvandlas han. Rö-
relserna, som tidigare varit nervösa och ryc-
kiga, blir säkrare, och han står till sist på tå-
spetsarna "let som en Fugl", beredd för sitt 
solo. Med hjälp av poeten bemäktigar sig 
kungen sitt eget psyke och löser det ur det 
puritan.ka hovets våld. Hans inre och yttre 
frigörelse resulterar i den musiska identitet 
han längtat eller. Han får kraft att stiga och 
hans "himmelsfärd" blir en klassisk balett 
som kulminerar i "et sidste flyende aldeles 
tyngdeiöst Spring, et saadant som i Ballet-
sprog kaldes grand jete". 

Den elevation kungen upplever och som 
konkretiseras i hans alltmer musiska, dan-
santa rörelse är på ett annat plan diktarens 
Karen Blixen, när hon skrev historien, över-
vann motståndet och fick aen att lyfta. 
Konstskapandets intima förening med resul-
tatets estetiska innehåll blir här klart belyst. 
Inspirationens kurva är alltså också tecknad 
i texten och den är för Karen Blixen förenad 
med känslan av flykt, av besegrad tyngd. 
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Kungens frigörelse blir också diktarens när 
den skapande kraften finner sin bärande 
rytm. Det är strävan efter detta inre musiska 
tillstånd som är det hon söker i ,sitt skrivan-
de. När hon själv flyger får världen också 
fungera som ett luftrum för hennes uppvis-
ningar av sin dikteriska flygkonst. Hon kan i 
sina benådade ögonblick expandera sin egen 
konstnärsnatur ut över världen, prägla den 
med sin "musicism", (kreativa fantasi). 

Föreställningar om tyngd, lätthet, vingar 
etc, ingår i ett speciellt Blixenskt komplex av 
ideer. De bildar hos henne ett säreget kon-
kret/psykologiskt beskrivningsspråk. Hen-
nes flygupplevelser i Afrika skildrade i kap. 
"Vinger" i "Den afrikanske Farm" är den 
biografiska urcellen för detta språk, som i 
hennes konstnärsexistens växte och utveck-
lades till en komplicerad kod för beskrivning 
av estetiska/etiska upplevelser. Mest genom-
fört är det i diktaren Charlie Despards ut-
läggning av sin estetik i "Den unge Mand 
med Nelliken" och i beskrivningen av sång-
erskan Pellegrina Leoni i "Drömmerne". 
Dansens, konstens möjligheter att besegra 
tyngden, att förvandla tillvarons dödvikt till 
en estetisk befriande aktivitet blir mest ext-
ravagant belyst i "Digteren". 

Tilskueren udenfor paa Terrassen holdt sit 
Vejr. Som fer i Tiden, naar han havde over
vaeret en Balletjorestillning i Wien, havde 
han nu den Felelse, at dette var for meget, 
det kunde umuligt geres. Og saa blev det 
gjort, let, som en Speg. Man begyndte at 
tvivIe paa Syndefaldet og at holde op med at 
grcemme sig over det, naar en Ung Danserin
de kan genopstaa derfra, som var det hendes' 
mindste Kunst. 

Danskonsten omintetgör följderna av 
syndafallet. Så blir även här en kristen mo-
ralfråga förvandlad till en konstfråga, lik-
som tidigare Judas förräderi och nattvarden. 

Mot ovan angivna bakgrund skall vi nu 
betrakta "Storme". För att vinna utrymme 
förutsättes handlingen i berättelsen som be-
kant. 

Berättelsen "Storme" är väl förankrad i 
Karen Blixens diktade värld. Mycket är alltså 
igenkännbart, det är i attityderna, i lösning-
en på konst/livproblemet den skiljer ut sig. 
För att börja med det som förenar, så är tea-
terdirektör Sörensen en variant av den konst-
närstyp vi mött redan i "Seven gothic Tales", 
nämligen diktaren Monti. Han sitter i anden 
till bords med världslitteraturens store och 
liksom Monti tror han på konsten som en 
förädlingsprocess vilken bl a skulle märkas 
om människorna övergick till att tala på vers. 
Hans iscensättning av Shakespeares "Stor-
men" skall ske utan några tekniska arrange-
mang som bokstavligen ger publiken intryck 
av att Ariel kan flyga. Det är diktarens poesi 
som bevingar Ariel. Synsättet ansluter till 
den Blixenska konstskapandets och konst-
upplevelsens karakteristika, känslan av lyft-
ning och befriande flykt. 

Malli är genom fadern sjökaptenen för-
bunden med havet. Hon kallas "Jomfruen 
fra Havet" och hon känner när hon ser ut 
över fjorden "at saadan gik Denningerne i 

hendes eget Sind". Associativt är "Den lille 
Havfrue" nära, men det är svårt att peka ut 
tydliga samband. H C Andersens saga är en 
av de många litterära skuggorna i denna be-
rättelse, ingår bland andra i det rymliga in-
tertextuella rummet. Malli är också ett barn 
av luft och vind. På Sörensen ger hon intryck 
av att kunna stiga mot himlen. Mallis dubbla 
elementtillhörighet förstärks när hon så helt 
går upp i luftanden Ariels roll. Hennes iden-
titet och väsens gränser går vida utöver det 
historiskt bestämbara, det normalt realistis-
ka. Karen Blixen lägger associativt och meta-
foriskt en aura av naturväsen kring 4enna 
sin hjältinna för att beskriva hennes kraftre-
surser, men också för att visa, att hon inte 
tror, "at det er nogen Graense mellem Natu-
ren og Mennesket". Vi påminns i hela berät-
telsen om Mallis elementnatur genom ett 
konsekvent bildspråk. Den gamle redaren 
blir tagen med storm aven hjältinna, och när 
Arndt och Malli blir klara över sina känslor 
för varann står de "taet omslyngede, baaret 
og löftet af samme Bölge". Till Mallis per-
sonliga egenskaper i en mer konventionellt 
mänsklig mening hör hennes konstnärliga 
talanger. Hon kan inte dansa som Alkmene 
och Fransine, men hon kan sjunga och hon 
kan spela teater. Hon blir som så många and-
ra av Karen Blixens figurer klar över sin mu-
siska identitet vid mötet med en teaterföre-
ställning. Den Arielroll hon skall spela finns 
impicit i Karen Blixens estetik, dess vingmu-
siska komplex och den personifierar det 
kreativa idealtillståndet, den känsla av flykt 
som Karen Blixen söker i sitt skapande. Malli 
får som Ariel ytterligare ett väse~sdrag, 
nämligen det av den Blixenska musan. 

Mallis kniftutveckling kulminerar tiden 
efter räddningsbragden, som innebär dels 
att hon frälst ett skepp och dess besättning ur 
sjönöd, dels att hon väckt Arndt ur hans 
psykiska död. "Hon formaar at opvaekke 
Döde", är Arndts intryck av Mallis förmåga. 
I tidningsreferatet efter den lyckosamma sjö-
räddningen står att det var "ufatteligt, at en 
Pige, uprövet i Sömandslivet, skulde findes i 
Besiddelse af saa höj en Kraft". "At föle i sig 
et Overmaal af Kraft", som är en av poetens 
tre definitioner på lycka i "Samtale om Nat-
ten i Köbenhavn" är den upplevelse hos Mal-
Ii, som ger täckning för hennes patetiskt 
djärva identifikation med Kristus. "Ja. Jeg 
er Opstandelsen og Livet .. ~' etc. 

Mallis expansiva kraftkurva når sin topp 
vid balen i "Harmonien's" stora sal. Namnet 
är ingen tillfällighet, sådana tillfälligheter 
ryms inte inom Karen Blixens medvetna 
språk, hennes selektiva symbolrealism, utan 
är dikterat av Mallis lyckokänsla, hennes in-
re harmoni just då. Karen Blixen är som sagt 
en diktare vars inre kreativa rörelse till en del 
tar gestalt i yttervärlden, formar den som ett 
korrelat. Hon förenar sin inre värld med den 
yttre realistiska, den av alla igenkännbara, 
och så uppstår det speciellt Blixenska univer-
sum. Citatet ovan är hämta från Johannes-
evangeliets 11 kap i vilket berättas om hur Je-
sus uppväckte den döde Lasarus. Malli kän-



ner sig förfoga över resurser som i dådkraft 
är lika med Kristi. 

Det är inte första gången som en av Karen 
Blixens figurer inom en profan sfär upplever 
sig som jämbördig Kristus. När kungen i 
"Fra det gamle Danmark" samlat sig inför 
sitt öde, så sägs det "ja han var selv, fra nu af, 
Vejen, Sandheden og Livet". Den innebörd 
som kungen lägger i denna lånade existen-
tiella formel kontrasterar mot upphovsman-
nen Kristi. Kungens väg till sanning och liv 
går genom den jordiska kärleken och det är 
genom att berättaren Karen Blixen indirekt 
utpekar denna för kungen som hon röjer sin 
egen tolkning av Kristi ord. Här segrar det 
profana alternativet, bibelordet får en inom-
världslig substans, men i "Storme" blir ut-
gången av konfrontationen med en biblisk 
situation en annan. 

Malli ställs i en situation som är analog 
med Jesus inför Lasarus. I hennes anropning 
av den döde Ferdinand klingar samman dels 
en replik från Shakespeares skådespel, dels 
Jesu ord till Lasarus, "Lasarus kom ut". 
Mallis ord är verkningslösa och hon börjar 
ana begränsningen av sin makt och inser sig 

medskyldig till Ferdinands död. Det dramas-
cenario hon handlat efter i tro att det var 
verklighetens har varit en illusion. Ferdi-
nands död så brutalt dementerande utgång-
en i skådespelet, visar att världen är en an-
nan än Shakespeares modell av den, att dessa 
inte har någon djupare existentiell beröring i 
fråga om liv och död. Genom Ariel/Malli 
kan ingen uppstå från de döda. Här möter vi 
för första gången en biblisk berättelse som 
inte låter sig transformeras till en konstpro-
dukt som lyder estetiska lagar. De förvand-
lingar av framför allt nattvardshistorien som 
tidigare i Karen Blixens produktion så över-
tygande genomförts, t ex i "Babettes Gaeste-
bud" är i "Storme" omöjliga. Genom mötet 
med den döde Ferdinand förbereds Mallis 
omvändelse, som sker, när hon fått sitt svar 
från släktbibeln. Det ställe hon slår upp och 
läser är Jesaja 29 kap vers 1 och 8. 
Ve Ariel, Ariel, Du skal blivefornedret! Du 
skal tale af Jorden og din Röst skal vaere li
gesom en Spaadoms Aand af Jorden, og din 
Tale skal kvidre af Stövet! /.../ 

Og det skal vaere, som naar den Hungrige 
drömmer, og se, han aeder, men naar han op-

vaagner, da er hans Sjael tom. Og ligesom 
naar den Törstige drömmer og han drikker, 
og naar han opvaagner er han traet, og hans 
Sjael törster! 

Domen över bibelns Ariel blir för Malli 
domen över henns Arielroll. Hon inser sitt 
bedrägeri i jämförelse med köpmannens in-
sats, han som stoppade eldstormen i kraft av 
sin hederlighet, sitt rätta bruk av mått och 
vikt. Jens Aabels insats betingas av hans tro 
på världens moraliska tillförlitlighet. En he-
derlig och rättfärdig människa kan påverka 
världens gång och avvärja olyckor och na-
turkatastrofer. Det är ett synsätt som har sin 
rot i flera av Gamla Testamentets böcker. 
Malli har, inser hon nu, felbedömt världen, 
hennes tro på dess estetiska tillförlitlighet 
var en illusion. Det är endast den på scenen 
föreställda världen, som en stor diktare kan 
förvandla, lyfta upp i en estetisk kontext, så 
att de som vistas i den tilldelas ett musiskt liv, 
i både engentlig och överförd mening kan 
flyga. Malli inser att en naturstorm inte kan 
förvandlas till en teaterstorm och att förväx-
lingar är livsfarliga. Det finns en smärtsam 
gräns för konstens makt. Det mod Malli vi-
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sade, berodde på okunnighet om den verkli-
ga faran. 

Jegjorstaar og ser saa vel nu, at det hos et 
Menneske er skönt at jrygte, og da tillige at 
den der ikkejrygter, den er ene, og er jorkas
tet. Menjeg, jeg var ikke det mindste bange. 

Malli böjer sig för den bibliska domen 
över sin Arielroll. Överfört på konsten så in-
nebär den, att konsten ger en form av sken-
näring, som aldrig varaktigt kan mätta män-
niskans behov. Konsten kan alltså inte på ett 
djupare och mera varaktigt sätt förändra 
verkligheten. Det är den gammaltestament-
liga uppfattningen om rättfärdighetens vär-
de som segrar. Bibeltexten överordnas för 
första gången konstverkets och Gud fram-
står inte som en shakespearesk Deus artifex 
utan som en sträng moralist. Om historien 
om Jen Aabel skall konstnärligt rubriceras 
så blir det som en skäligen enkel moralitet. 

Mallis insikt om oförenligheten mellan 
konst och liv tvingar henne att välja. Hon 
väljer under stor smärta konsten framför li-
vet, äktenskap och förpliktelser. Hon söker 
på nytt upp teaterdirektör Sörensen och de 
talar med varandra med repliker ur "Stor-
men". Malli citerar med tillämpning på sig 
själv Ariels sång. 
Fem Favne dybt har jeg nu mit Bo, 
Koral aj Knogler blev skabt, 
til Perler blev mine Öjne to, 
slet intet aj mig gik tabt. 
For hver Del har Havet jorandret brat, 
Alt til en ny og jorunderlig Skat. 
Havaander mig hilser med Klokkeklang, 
hör hvor det ringer: ding ding dang. 

Mallis arielska vision av döden genom 
vattnet som en förvandling till en "forunder-
lig Skat" är i överensstämmelse med den es-
tetiska idealismen hos flera av Karen Blixens 
konstnärer. Så anser till ex diktaren Monti i 
"Vejene omkring Pisa" att konstnären full-
bordar och fullkomnar skapelsen. Jfr Sören-
sens åsikt om konsten som en förädling av 
verkligheten. Genom döden förvandlas ögo-
nen till pärlor, liksom Malli i sin Arielroll 
trodde att en ö av musik väntade de skepps-
brutna på Sofie Hosewinckel. Nu vet emel-
lertid Malli att detta endast tillhör scenverk-
ligheten, konstens värld och att den verkliga 
döden är en annan; hon har sett Ferdinand. 
I sitt avskedsbrev till Arndt beskriver hon 
den andra döden, den verkliga och det krist-
Ila hinsidesperspektiv hon hyser inför den-
na. Möter hon den på nytt i form aven storm 
till sjöss, då vet hon att det inte är ett skåde-
spel och hon kan i sin sista stund känna att 
hon i sanning kan vara Arndts. 

På omslaget till den amerikanska uppla-
gan av "Skaebne-Anekdoter" har Karen 
Blixen själv skrivit följande resume: 

Where the bee sucks, there suck L' in a 
cowslip's bell I lie; - merrily shall I live now. 
- Woe to Ariel, to Ariel! 

1Vå citat har kopplat§'samman, det första 
från Shakespeares skådespel, det andra från 
bibeln, det tidigare citerade från Jesaja. I 
denna korta formel finns sammanpressad 
hela utvecklingsgången i berättelsen, den 
viktiga förändringen i synen på konstlliv-
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problemet. Förändringen innebär en rad ret-
rätter från tidigare ståndpunkter i Karen 
Blixens författarskap som kan sammanfat-
tas sålunda: 

1. Livet är inte kongruent med ett konst-
verk och en konstnärlig förståelseform av 
verklighetens innersta väsen leder vilse, till 
olyckliga sammanblandningar av konst och 
liv. 

2. Konstnärens allmakt är illusorisk och 
kan inte på ett genomgripande sätt som Gud 
i Kristus ändra livets realiteter. 

3. Livets moraliska problem löses inte ge-
nom att omformuleras i estetiska termer. 

4. Den konstnärliga inspirationen inger en 
förrädisk känsla av lätthet av suverän be-
härskning. Den följs aven känsla av tomhet. 
Den är inte aktivt korrelerad till livets hän-
delsegång som t ex rättskaffenhet. 

Vilka är då orsakerna till denna attitydför-
ändring i Karen Blixens senare diktning. 
Hon ägde en enastående kraft och vilja att 
med sin person prägla livet, tillvaron. När 
hon blev hänvisad till en konstnärsexistens 
efter förlusten av farmen, togs dessa krafter 
i anspråk i ett djärvt försök att mytologisera 
världen till ett levande konstverk. Först un-
der den förutsättningen blev hennes konst-
närsliv meningsfullt i en djupare mening. 
När de skapande krafterna sinar, så bleknar 
också den egomytocentriska visionen och 
blir allt mindre angelägen. Karen Blixen har 
själv i tidningsintervjuer omvittnat hur krä-
vande och svårt hon fann arbetet med "Stor-
me". Denna bär också tydliga spår aven fort-
skridande uttorkning av hennes fanta~i. 
Hon har i hög grad lånat stoff, ideer, citat etc 
från andra för att episkt stötta sin berättelse; 
mer än som är vanligt i hennes citat- och allu-
sionsrika texter. När skaparkraften sinar får 
det som hon tidigare så framgångsrikt be-
kämpat och förvandlat nämligen det borger-
liga, viktorianska moralarvet från möder-
nesläkten ökat spelrum. Visserligen har hon 
berättat om hur detta segrat tidigare, hur det 
musiska i tillvaron dukat under för moralen, 
så t ex i vintersagan "Alkmene" men då med 
stor bitterhet. Det märkliga med "Storme" 
är att Karen Blixen själv tycks ställa sig bak-
om Mallis omvändelse. 

Det är vanligt att konstnärer i slutet av de-
ras liv utsätter sin konst för en nedvärderan-
de omprövning. Så gjorde t ex Ibsen i "Naar 
vi döde vaagner". Det pris konstnären får be-
tala i avståendet från normallivslycka ter sig 
i ett efterhandsperspektiv för högt. Malli 
väljer visserligen konsten, men hon blir med-
veten om priset så som inzen annan av Karen 
Blixens konstnärsgestalter. 

Karen Blixens ökade misstro mot konsten 
och de existentiella anspråk hon tidigare för-
knippat den med kan ha förstärkts vid hen-
nes omläsning av ett klassiskt danskt me-
moarverk, nämligen Johanne Luise Hei-
bergs "Et liv genoplevet i erindringen". Hon 
var väl förtrogen med makarna Heiberg, de-
ras diktning och insatser. Det finns i hennes 
berättelser en mängd allusioner och direkta 
hänsyftningar som i fiktionens spegel visar 
detta. Fru Heibergs memoarer var en av de 

böcker som hon önskade få sig tillsänd i Af-
rika. 

Ett kapitel i fru Heibergs verk heter "Er 
skuespilkunsten en moralsk berettiget 
Kunst?" Det ingår i den fjärde delen och är 
ett femtio sidor långt djupborrande försök 
att finna svar på denna fråga, som hon säger 
sig ha brottats med under hela sitt aktiva liv 
som skådespelerska. Av de många aspekter 
hon tar upp är följande av särskilt intresse 
med hänsyn till "Storme". 

Hvad man i skuespillerstanden jörst og 
jremst må vogte sig jor, når man vil bevare 
sin personlighed uskadt, det er, at overjöre i 
livet, hvad der kun hörer hjemmei kunsten, 
nemlig: atjölegennemjantasien, i stedetjor 
gennem hjertet. 
Det är denna överföring som Mallig gjort 
och som hon får betala priset för, när hon 
möter sin "Hjertenskaer". 

Att leva helt i och för konsten är förkast-
ligt, skriver fru Heiberg och citerar bibeln: 
"Han viI vaere som den hungrige, der dröm-
mer, at han aeder, som den törstige, der 
drömmer, at han drikker; når han vågner, er 
hans sjael tom og hungrig". Bibelcitatet har 
hos fru Heiberg samma centrala placering 
som i Blixens "Storme". Det finns ytterligare 
flera textställen som antingen direkt eller till 
sin innebörd återfinnes i " Storm e". Lånen 
från fru Heiberg begränsar sig inte bara till 
problemet konst-liv, utan också till situatio-
nerna. Så har skildringen av Mallis slumpar-
tade sätt att rådfråga familjebibeln en paral-
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lell i fru Heibergs beskrivning av hur hon i en 
svår situation tog psalmboken till hjälp. 

Alla Heiberglånen indikerar att Karen 
Blixen i sin landsmaninnas tankar fått sin 
egen kris tydliggjord. Dock följer hon inte 
fru Heibergs recept på hur problemet skall 
lösas. Fru Heiberg anser att "livet i kunsten, 
i illusionens rige" måste balanseras med "et 
fast fodfaeste i livets virkelighed". Ett sådant 
fäste har kvinnan "paa en naturlig måde, når 
hon er gift". Malli däremot skiljer sig helt ut 
från den vanliga kvinnotillvaron. Här finns 
säkert reflexer från Karen Blixens biografi. 
Malli anknyter på många sätt till författaren 
bakom verket inte bara genom sina livsom-
ständigheter utan också genom att hon i sin 
Arielroll personifierar så många av för den 
Blixenska konsten typiska drag. Det enda 
som fattas i hennes bevingade ambitioner är 
att genom fågelperspektivet försöka upptäc-
ka livsmönstren, att ovanifrån se "storkana". 
Det draget har Karen Blixen personifierat i 
den unge Saufe och om hans flygfärder be-
rättar hon i "Dykkeren", den andra centrala 
historien i "Skaebne-Anekdoter. Malli och 
Saufe täcker tillsammans den Blixenska 
konstens huvudriktning och båda får ge-
nomgå smärtfulla omprövningar. När Sau-
fes fågelvingar förstörts av hans fiender och 
han själv förväxlat en danserska med en än-
gel, flyr han till fiskarnas värld. Den är ge-
nom sin totalt aepiska karaktär en karikatyr 
på den idealepiska värld i vilken en författare 
som Karen Blixen kan känna sig hemma. 

Emily Dickinson 

Dikter 
I tolkning av Johannes Edfelt 

Urvuxen kärlek 

Urvuxen kärlek, likt andra ting, 
i byrån den läggs i förvar, 
tills gammalmodig den syns oss som 
de kläder förfäder bar. 

Klockorna 

Hur stilla kyrktornets klockor står, 
tills de sväller med luften i 
sin sfär och tar språng på fötter 
av silver i vild melodi! 

Odödlighet 

Det är en vördnadsvärd tanke 
- man lyfter på hatten för den 
som när på en gata om dagen 
man möter gentlemen -

att vi har en evig plats, 
fast pyramider blir stoft 
och kungariken som rödbrun 
trädgårdsfrukt virvlar bort. 

Efterverkningar 
Surret av bin har upphört nu, 
men surret av något som 
är senare, profetiskt 
vid samma tidpunkt kom -

en årets saktare rytm 
då naturen gett sitt leende till pris -: 
Apokalypsen i den bok, 
där juni är Genesis. 
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