
HANS HOLMBERG 

Om "Stonne" 
En krishistoria i Karen Blixens författarskap 

Karen Blixens sista samling berättelser, Skcebne-Anekdoter, har ännu 
inte rönt någon större uppmärksamhet från litteraturforskningens si
da. Visst har det skrivits uppsatser och artiklar om enskilda historier, 
framför allt öm "Babettes Grestebud", men det saknas mera ingående 
analyser av sådana för samlingen centrala historier som "Dykkeren" 
och "Storme" . Ej heller har någon försökt att sätta in denna samling i 
ett helhetsperspektiv på Karen Blixens författarskap, undersökt hur 
berättelserna tematiskt ansluter sig till de tidigare. 

Karen Blixens författarskap är som alla henne läsare märkt, idemäs
sigt väl sammanhållet. Det finns täta förbindelser I mellan hennes olika 
historier, de ingår i en lång kedja av svar på ett begränsat antal för 
författarinnan centrala existentiella frågor. En av dessa fundamentala 
frågor är förhållandet mellan konst och liv. Berättelsen "Storme" 
gestaltar detta problem och det svar den ger, är, sett i relation till 
tidigare svar, anmärkningsvärt för att inte säga sensationellt. Till sin 
innebörd är det en krisartad uppgörelse med den konstsyn som burit 
upp så många andra av Karen Blixens berättelser. 

Det är få moderna författarskap som, är så genomsyrade aven 
estetisk grundsyn på tillvaron som Karin Blixens. Hos henne möter 
läsaren en fullt utvecklad estetisk mytologi, som är utomordentligt 
författaranpassad, eftersom den ställer konsten och konstnären i cen
trum. För att belysa dess framväxt skall jag välja två av dess "urceller" 
och visa hur dessa delar sig till en sammanhållen och väl strukturerad 
myt. Den första är den från "Den afrikanska farmen" väl kända 
storkhistorien om "Livets Veje". Hur pass central denna historia är 
för Karen Blixen, framgår av ett tidigt Afrikabrev till modern. Hon 
skriver den 14.6.17 följande: 
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Hvis Du kan huske Historien om Storken, - De to M::end, som boede i et lille 
trekantet Hus, og Vandet, som strpmmede ud af Fiskedammen etc., - saa er den mig 
endnu tidt til Forklaring paa Livet, og jeg tror bestandig paa den, ligesom i sin Tid 
Dronning Draga. Netop som man synes, man tumler mest fortvivlet om, - "falder i 
en Grptt, ap igen", er man if::erd med at fuldfpre sit Livs Kunstv::erk, Mikrokosmos. 
Jeg har erfaret det med mit eget Liv, og de stprste 0jeblikke har v::eret, naar jeg har 
kunnet skimte Storken - (misforstaa mig ikke). 
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Det finns alltså en mening även i det till synes meningslösa, allt faller 
på plats så småningom och bildar då ett sammanhängande mönster. 
Tron på ett mönster till slut och detta mönsters karaktär av ett konst
verk är en av grundpelarna i Karen Blixens estetiska mytologi. 

Exempel på språkrör för mönstertanken och för detta att skymta 
storken är grevinnan di Gampocorta i "Vejene omkring Pisa" och 
Charlie Despard i "En opbyggelig Historie": 

Vort Liver et Mosaikvrerk, som Skaberen fylder ud Stykke for Stykke. Havde jeg bare 
straks set denne lille kostelige Juvel som Midtpunkt deri, da vilde jo det hele Monster 
vrere gaaet op for mig, og jeg havde ikke Gang pa Gang slaaet det i Stykker, og givet 
Herren saa me get at gOre med att srette det sammen igen. 

Men jeg ved, at jeg dengang, paa den hojeste Tinde af min Kraft og Livsfylde, gav mit 
eget Vresen fra mig i Harmoni og Henrykkelse, og at alt da, paa usredvanlig og liv salig 
Vis, syntes at vrere paa sin rette Plads. 

När figurerna skymtar storken är de alltså i samklang med det tänkta 
mönstret för deras liv. Mönstret är förutbestämt men det blir något 
självbestämt när de bejakar det och gör det till sitt. 

Den andra urcellen som Karen Blixens mytologi emanerar ur är 
ungdomsdikten "Balladen om mit Liv". Några strofer i den lyder: 

En Kunstner er den gode Gud 
Bag Skyernes Portaler. 
Og han har sp<ent sit L<erred ud, 
mit Liv det er han maler. 

Saa dybe Skygger l<egger han, 
som ingen anden m<egter, 
fordi han derved opnaa kan 
v<eldige Lyseffekter. • 

Gud är en konstnär, en Deus artifex. Ibland liknas han vid en målare, 
ibland vid en musiker. För diktaren Charlie Despard blir han den 
överlägsne kollegan. 

Almregtige Gud, / ... / saa hojt, som Himlen er over Jorden, saa hojt er dine Historier 
over vore Historier. 

Det är endast historien som kan besvara människans djupaste fråga: 
"Vem är jag?" För figurerna gäller det att hålla "Forfatterens Ide" 
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klar att verkligen förstå sitt livs roll, så att de till sist ser den fullborda
de "storken". Den konstnär som håller i pennan och ritar storken, han 
vet att strecken inte är slumpmässiga och godtyckliga även om de 
momentant kan tyckas så av de inblandade figurerna. 

Den andra strofen i dikten, den om skuggornas nödvändighet för att 
uppnå "vc:eldige Lyseffekter" är fröet till en estetisk teodice som 
utvecklar sig i senare berättelser. Mörker och ljus, ont och gott beting
ar varandra. Det ena kan inte uppfattas utan det andra. Sida vid sida 
förmedlar de en kontrasteffekt som förstärker upplevelsen, ökar livs
intensiteten. Ett vältaligt språkrör för den svarta färgens nödvändig
het, för behovet av tragedin som kontrastmedel är professorn i "Ib og 
Adelaide" . 

Estetiska synpunkter smyger sig också in i Karen Blixens uppfatt
ning om det kristna frälsningsdramat. I hennes version av Getsemane
nattens händelser var Judas den ende av lärjungarna som inte sov. 
Endast Kristus och Judas vet vad som egentligen hände. Judas är stolt 
för han vet att hans roll var nödvändig i det gudomliga dramat. Det är 
hans förtjänst, att dramat fick det format det fick. Det är Judas som 
räddat dramats estetiska balans, ty som Pino, marionettdirektören 
säger, om vi tillät' 'Kristus at vc:ere djZld paa Korset for vore SmaaljZlgnes 
og Smaa-Horeriers Skyld" blev följden "at Frelseren kunde beskc:em
mes, - saaledes som vi selv beskc:emmes ved en unli1dig stor Gestus, ja 
han kunde komme til at tc:enke med Ubehag paa sin Heltedaad" 
("Nattevandring"). Utfallet av Kristi frälsarroll, hans "hjälteroll", 
beror av eller betingas av hur Judas spelar förrädarrollen. Ju större 
skurk desto större hjälte lyder den här tillämpade estetiska balansla
gen. Karen Blixens estetiska synsätt reducerar som synes det kristna 
passionsdramats moraliska innebörd. Om Judas hade ångrat sig, så 
skulle han visserligen ha räddat sin själ, men vi hade å andra sidan gått 
miste om ett förstklassigt drama. 

Denna förvandling av centrala kristna berättelser till historier som 
lyder estetiska lagar är typisk för Karen Blixen. Hennes mest kända 
förvandlingsnummer sker i "Babettes Gc:estebud", där Babette, den 
stora matkonstnären till de tolv gästerna förmedlar en upplevelse av 
tillvarons nåd i kraft av sina profana nådemedel, den utsökta maten 
och de förstklassiga vinerna. Babettes middag stillar inte bara mate
riella behov utan också andliga och moraliska, utan att det förutsätter 
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någon transsubstantiation. 
De två "urceller" till en mytologi som ovan beskrivits delar sig och 

uppenbarar sitt innehåll med ständigt nya drag i hennes fortsatta 
produktion. Ett sådant är tanken på konstnären som den utvalde, den 
som har större möjlighet än andra att förstå Guds plan. Enligt Cazotte 
i "Ehrengard" är konstnären den som "overalt og til alle Tider J . . . J 
har det afg0rende Ord at sige om Virkeligheden". Den estetiska 
idealismen, når sitt klimax i diktaren Montis utbrott i "V.o.P.". 

"Den ahmegtige Gud"! skreg Monti, "og ved De da ikke, De frytelige Skeptiker, at 
det, som Gud i Virkeligheden gaar ud paa at skabe, det er min Don Juan og Homers 
Odysseus, og Cervantes' Ridder af den bedrj.wlige Skikkelse? - Det er jo for dem, at 
Gud har beredt Himmel och Helvede. Eller bilder De Dem ind, at den Ahnregtige 
skulde ville holde ud i al Evighed med min Svigermoder, eller med Kejseren af 0strig? 
- Menneskene, de er jo den ahnregtige Guds Ler, hans Materiale, og vi, Kunstneme, 
vi er hans Vrerktlllj, hans Spartel og Mejsel, og naar endelig Statuen staar frerdig i 
Marmor eller Bronze, hvad han nu vil have den i, da slaar han os alle i Stykker og fejer 
os tilside, og bedre er vi da heller ikke vrerd." 

Konstnären fullbordar och fullkomnar skapelsen. Tanken återkommer 
hos Kaspersen i "Syndfloden over Nordemey" i ett resonemang om 
ått konstnären utifrån den av Gud skapade "I\onkylien" har "formet 

. hele Rokokoens Kunst" . 
När man försöker beskriva framväxten aven omfattande estetisk 

mytologi, så inställer sig tanken att det från Karen Blixens sida var 
fråga om en användbar yrkesmyt som aktualiserades vid skrivbordet, 
men knappast upprätthölls i alla sina delar i hennes privatliv. När hon 
nu i en tredjedel av sitt liv blev den "tryksag" hon som ung tog avstånd 
ifrån, så blev det lättare att uthärda om hela världen i överförd mening 
var en "trygsag" , om verkligheten till sin innersta natur var ett konst
verk. Med en tillämpning av den Code de femme, som Justitierådet 
talar om i "Digteren" , så upphöjde författaren Karen Blixen denna 
världen till den idealepiska, den bästa tänkbara av alla episka världar 
och med diktaren konstnären som dess utvalde uttolkare. Först då 
blev författarexistensen meningsfull i en grad som kunde balansera 
förlusten av tidigare existenser framför allt den som farmare i Afrika. 
Visserligen präglade Karen Blixens mångsidiga konstnärsnatur också 
hennes vardagsliv, visserligen var konst och konstupplevelser ett livs
behov hos henne, tänk bara på hennes nödrop efter böcker i Afrika-
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breven, men i det skapande arbetet intensifierades konstnärsnaturen 
inom henne, världen förvandlade hon då till det konstverk som den 
enligt den tidigare nämnde diktaren Monti var tänkt att bli. Vilka 
konsekvenser får detta och vad kan hända inom detta konstverk? Det 
är frågor som Karen Blixen besvarar i sina berättelser. Både "Digte
ren" och "Den udli'>dlige Historie" handlar egentligen om samma sak; 
Vad sker när en människa försöker styra andra in i en historia, som är 
en annan än den Deus artifex tänkt sig för deras vidkommande. Hur 
straffas en usurpator som tror sig kunna skapa verkliga historier och 
därmed tävla med Gud? Det är problem som kan uppkomma i en 
estetisk mytologi men knappast ingår i en realistisk beskrivning av ett 
justitieråd i Hörsholm under 1800-talet eller en rik tehandlare i Canton 
från samma århundrade. Ett sådant justitieråd och en sådan tehandla
re har aldrig existerat mer än i två odödliga historier av Karen Blixen. 

Justitierådets estetiska experiment med de unga människorna får 
katastrofala följder, eftersom han inte förstått att "Forfatterens" 
(Guds ide) med Fransines och Anders möte är en kärlekshistoria dem 
emellan. Han vill av egoistiska skäl realisera en sämre variant, inspire
rad aven dålig tysk roman. Han tar också helt miste på sin slutposition 
i dödsögonblicket. Han är inte i Weimar, i poesins rike, utan reprodu
cerar hasande sig fram på jorden ormens roll i den bibliska syndafalls
berättelsen. Med en raffinerad dubbelexponeringsteknik visar Karen 
Blixen för läsaren vilken "stork", alltså mönster, det är frågan om i 
justitierådets fall. Här har vi ännu ett exempel på hur Karen Blixen 
med bibehållande av drag i deras episka struktur förvandlar bibliska 
berättelser till estetiska myter. 

Ä ven inslag från storkhistorien, såsom mannen som snubblar över 
en sten och faller i den ena gropen efter den andra, har Karen Blixen, 
lätt förvandlade, arbetat in i sin egen text om justitierådet Mathiesens 
fall. "Han tumlede i tre eller fire store Fald fra det ene Fremspring tiI 
det andet." Hon har således i sin egen skildring assimilerat delar från 
såväl en berättelse i bibeln som en historia för barn. Detta visar den 
oerhörda tätheten i hennes epik, dess höga specifika vikt. Själva 
berättartekniken, att dubbelexponera, ja till och med trippelexponera 
texten kan Karen Blixen mycket väl fått iden till från storkhistorien, 
som alltså både innehållsligt och formellt är, som sagts tidigare, en 
urcell till hennes författarskap. 
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Ytterst befinner sig figurerna i en historia av Karen Blixen, men 
med ett sådant påstående har man brutit fiktionen, vilket Karen Blix
en aldrig gör som t ex Pirandello. Däremot är hon väl medveten om 
denna komplikation, att det är hon som till sist är ansvarig för hur 
"storken" mönstret skall se ut. Om detta ställer damen i "Kardinalen 
förste Historie" följande intressanta fråga till kardinal Salviati: 

"Kan De v~re sikker paa," spurgte hun, "at den Herre som de tjener, nidka:rt og 
ubestikkeligt, at det er Gud?" 

"Dette," svarede han, "dette, Madame, er en Risiko som Kunstnere og Pra:ster i 
denne Verden altid maa lpbe." 

Karen Blixens figurer är på många sätt anpassade efter hennes este
tiska grundkonception av världen. Så t ex associerar de ofta till klas
siska konstverk i olika situationer och om de därvidlag närmar eller 
fjärmar sig från situationens kärna, ja därom kan man ha olika upp
fattningar när det gäller skilda historier. Säkert är emellertid att konst
upplevelser är för existentiellt förankrade hos Karen Blixen för att de 
inte i allmänhet skall ha en positiv laddning. 

Harmonitanken, konkretiserad i såväl konstverk som liv, är den 
vägledande för hennes figurer. Den hör till de centrala i Karen Blixens 
estetik, och den formuleras av såväl män som kvinnor i hennes verk. 
Alla läsare ~v henne vet hur ett begränsat antal favorittankar och 
särskilt lyckade formuleringar regelbundet återkommer, nästan som 
den muntligt traderade diktningens stående formler. Med någon över
drift skulle man kunna säga, att de flesta av hennes figurer ryms som 
ideer och tankar inom henne själv: de är inte från författaren friståen
de realistiska personer, iakttagna utifrån. En inre värld konkretiseras 
till historier. Karen Blixen expanderar sin egen konstnärsnatur ut över 
världen och påtrycker den, präglar den med sin egen vision. Det 
expansiva draget är viktigt att hålla i minnet, när vi skall förstå konflik
ten i "Storme" . 

Denna ovan nämnda tanke- och ideöverföring, från biografi till 
fiktion, kan belysas med följande citat. Det första är från hennes 
Afrikabrev; dessa har visat sig vara den verkliga lagerboden av tankar 
och ideer för det kommande författarskapet. Det andra är fiktivt. 

I ett brev till systern Ellen Dahl skriver Karen Blixen: 

Selv da jeg var der under Krigen i 1915, syntes jeg Paris straalede af en Glans, som 

64 



ingen andre Steder har, og Krigens Alvor var ikke det mindste i Modsxtning til Paris' 
Skl"nhed och Liv, og det synes jeg forresten er Paris' st\'lrste Charme og idethele taget 
Frankrigs - og Sydens store Begavelse, at alt der bliver Harmoni; de kan optage alle 
Livets forskellige Elementer og samle dem til et i Sk\'lnhed. Alt, som hos de ufuldkom
nere Naturer staar som Modsxtninger: Legeme og Aand, Natur og Ideal. Theori og 
Praksis, Kunst og Liv, Liv og D\'ld, klinger der sammen i den dejligste Akkord. 

(Bogani 13 Sept. 1917) 

Da jeg allerfl"rst kom til Dem og fortalte Dem om mit Dilemma, da lagde jeg ogsaa 
frem for Dem en Mxngde Omstxndigheder, som i sig selv var usammenhxngende og 
inbyrdes disharmoniske, saa at jeg, idet jeg nxvnede dem, aandelig talt maat1e stoppe 
Fingrerne i mine egne 0ren. Under vore Samtaler sidenhen er alle disse Brudstykker 
blevet forenede til et Hele. Visselig ikke til nogen Idyl- jeg ved jo, at der venter mig 
en Furioso, -men til en haronisk Akkord uden en eneste falsk Tone. 

(Kardinal Salviatis biktbarn) 

Avslutningsvis för denna första del vill jag något beröra det psykolo-
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giska innehållet i den "att vara i ett konstverk-känslan", att integreras 
i ett estetiskt sammanhang, som Karen Blixens figurer eftersträvar 
som ett existentiellt idealstånd. Den ger inte bara trygghet för att allt 
kommer att "falde rigtigt ud", utan förlöser också deras egen musiska 
identitet. När Prinsessan Benedetta i "Kardinalens förste Historie" 
hör Marelli sjunga i "Achilles i Scyros" förvandlas hon: 

Ak, hvor skal jeg finde Ord til at skildre den Salighedstilstand, hvortil for nogle Timer 
hele hendes Vresen blev henfjijrt? En Fjijdsel, hvis Veer var Liflighed? En vreldig 
Proces, som havde Brug for og gjorde Brug af hver Fiber i hendes Natur, og gennem 
hvilken hun, idet hun undergik en Forvandling, i Triumf fremstod som sit hele og fulde 
Selv? 

När kungen i "Samtale om Natten i K!/>benhavn" får ett gensvar på sin 
vision av tillvaron som "sk!/>nnere, end de andre villade os se den", 
förvandlas han. Rörelserna blir säkrare och han står till sist på tåspet
sarna "let som en Fugl", beredd för sitt solo. Med hjälp av poeten 
bemäktigar sig kungen sitt eget psyke, löser det ur det puritanska 
hovets våld. Hans inre och yttre frigörelse resulterar i den musiska 
identitet han längtat efter. Han får kraft att stiga och hans "himmels
färd" blir en klassisk balett som kulmineral( i "et sidste flyende aldeles 
tyngdeMst ~pring, et saadant som i Balletsproget kaldes grand jete" . 

Den elev~tion kungen upplever och som konkretiseras i hans allt
mer musiska, dansanta rörelse är på ett annat plan diktarens Karen 
Blixen, när hon skrev historien, övervann motståndet och fick den att 
lyfta. Inspirationens kurva står också tecknad i berättelsen och den är 
för henne förenad med känslan av flykt, av besegrad tyngd. Föreställ
ningar om tyngd, lätthet, flykt, vingar etc. ingår i ett speciellt Blix
enskt komplex av ideer. Det bildar hos hennes ett säreget konkret/ 
psykologiskt beskrivningsspråk. Hennes flygupplevelser i Afrika skild
rade i kapitlet "Vinger" i "Den afrikanske Farm" är den biografiska 
urcellen för detta språk, som i hennes konstnärsexistens växte och 
utvecklades till en komplicerad kod för beskrivning av estetiska/etiska 
upplevelser. Mest genomfört är det i diktaren Charlie Despards ut
läggningar av sin estetik i "Den unge Mand med Nelliken" och i 
beskrivningen av sångerskan Pellegrina Leoni i "Dr!/>mmerne". Dan
sens, konstens möjligheter att besegra tyngden, att förvandla tillva
rons dödvikt till en estetiskt befriande aktivitet blir mest extravagant 
belyst i "Digteren" . 

66 



Tillskueren udenfor paa Terrassen holdt sit Vejr. Som f0r i Tiden, naar han havde 
overvceret en Balletforestilling i Wien, havde han nu den F0lelse, at detta var for 
meget, det kunde umuligt g0res. Og saa blev det gjort, let, som en Sp0g. Man 
begyndte at tvivle paa Syndefaldet og at holde op med at grcemme sig over det, naar en 
ung Danserinde saaledes kan genopstaa derfra, som var det hendes mindste Kunst. 

Konsten omintetgör följderna av fallet. Så blir även här en kristen 
moralfråga förvandlad till en konstfråga, liksom tidigare Judas förrä
deri och nattvarden. 

Denna estetiska förvandling av företrädesvis kristna begrepp och 
moraluppfattningar sker inte friktionsfritt i Karen Blixens berättelser. 
Ibland blir motståndet för starkt, så t ex i "Alkmene". Alkmene är 
Fransines andliga medsyster tillsammans med så många andra unga 
kvinnor i Karen Blixens berättelser. Liksom Fransine uppenbarar hon 
sitt rätta och sanna väsen i dansen. Den fågelmetaforik som Karen 
Blixen "glorifierar" sina sköna hjältinnor med, omger också Alkmene. 
Alkmene har lättheten, men prästfamiljen där hon växer upp har 
tyngden som drar neråt. Alkmene förmår inte lyfta denna tyngd, 
bevinga den utan går under, krossas av den. Det musiska i tillvaron 
dukar under för moralen. När Alkmene knäckts, går hon till överdrift 
åt andra hållet och förvandlas till en fruktansvärd karikatyr på prästfa
miljens livssyn. 

Att Karen Blixens tro på ett mönster i tillvaron illustrerades av 
henne med barnhistorien om storken är djupt meningsfullt inte bara 
för att allt går ihop där utan också för att det blir just en fågel, med 
tanke på fågelns mångsidiga symbolvärde i hennes konstnärskap. Att 
få sina vägar inskrivna i fågelns tecken är att förlösas i en konstupple
velse av elevation, översikt och befriande flykt. Vill man till en musa 
personifiera den Blixenska dikten, så måste det bli en varelse som är 
bevingad, som kan flyga. En sådan är Ariel, luftanden i Shakespeares 
skådespel och en sådan är Malli som spelar Ariels roll i en berättelse av 
Karen Blixen. Är det alltså den Blixenska konsten och dess utövare 
som "Storme" handlar om? 

Handlingen i "Storme" är i korthet följande: 
En teaterdirektör vid namn Sli>rensen, som i sin första ungdom 

spelat på köpenhamnska scener beslutar, att med sitt sällskap bege sig 
till Norge för att i det stormomsusade norska fjällandskapet få lite 
större svängrum för sin person och sina ideer. Sli>rensen uppfyller det 
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norska folkets längtan efter konst och konstupplevelser och han kän
ner att framgången inte minst den ekonomiska förpliktar. Han inser . 
att tiden är kommen för honom att realisera sitt livs stora dröm, att 
uppföra Shakespeares "Stormen" och själv spela Prospero. Efter en 
tids funderande bestämmer han sig för att hans nya elev, Malli, som 
anslutit till truppen i Norge, är den rätta för luftanden Ariels roll. 

Malli är dotter till en äventyrlig skotsk sjökapten, som lämnat 
hennes moder efter en kort tid av lycka. Malli blir under sin uppväxt 
till glädje och tröst för modem. Hon får lära sig engelska, faderns 
modersmål, aven gammal guvernant som förmedlar hennes första 
kontakt med Shakespeares diktning. När hon sett en föreställning av 
den Sy;renska truppen är hon klar över sin framtid, hon skall bli 
skådespelerska. Modem förfäras över dotterns beslut, men i detta för 
henne obegripliga steg, känner hon igen sin man, som hon nu återupp
lever i dotterns val och övertalningsförsök. Hon ger till sist Malli sin 
välsignelse, som efter prövning antas vid Sy;rensens sällskap. 

Nu följer en tid av hårt repetitionsarbete, innan tiden är inne för 
premiären på "Stormen". På väg med ångaren "Sofie Hosewinckel" 
till premiärorten Kristiansand råkar sällskapet ut för sjönöd genom en 
kraftig storm. Båten går på grund och Malli överlåter sin plats i 
räddningsbåten åt en skadad sjöman. Hon tar befälet över den del av 
besättningen som är kvar och lyckas inspirera de modfällda männen 
att på nytt ta upp kampen mot ovädret. Tillsammans rider de ut 
stormen och räddar fartyget. Väl i hamn mottas de som hjältar, 
framför allt Malli som skeppsredarens son Arndt bär till sitt hem. 
Redan nu knyts de känslomässigt till varandra. 

Arndt är sina föräldrars enda barn, sent född i deras äktenskap, till 
synes en i allt fullkomlig ung man. Tolv år tidigare har han haft en 
kärleksförbindelse med en av husets tjänsteflickor som slutade med 
hennes självmord, sedan hon som avsked till Arndt förklarat: 

Jeg er et usaligt Menneske, fordi jeg har mödt Dig og set paa Dig, Arndt! 

Arndt har genom denna händelse fått något återhållande över sitt 
väsen, som om han fruktade sin egen utstrålning, han vill inte göra 
någon mer osalig. 

Det ordnas en bal till Mallis ära i "Harmonien's" stora sal. Malli 
sjunger Ariels sång, som de andra dansar till och bland dem Arndt. 
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Även i balsalen styr hon händelserna efter sin vilja. Hon ser klart 
Arndts inre nöd och beslutar sig för att hjälpa honom. 

Långsamt men säkert utkristalliserar sig tanken hos stadens invåna
re att de tu skall bli ett. Den når till sist också dem själva, som i sina 
känslor bekräftar vad de kallar "et forunderligt genialt Infald af en 
Omverden der havde glemt". Mallis lyckokurva når sin höjdpunkt 
under denna tid och hon finner en formel för den i Kristusdtatet: 

Ja. Jeg er Opstandelsen og Livet, siger Malli. Hver den som tror paa mig, om han end 
d~r, han skal dog leve. Og hvo som tror paa mig og lever, skal ikke djlj, men have det 
evige liv. 

Men bara några dagar senare vänder hennes lyckokurva neråt. Hon 
får besked att den sjöman, Ferdinand som troget stått vid hennes siqa 
stormnatten igenom, nu har dött av inre skador. Hon vägrar tro att det 
är sant, men ett besök i Ferdinands hem och beröringen med "D~dens 
Iskulde" övertygar och förändrar henne. Hon blir stum och rastlös och 
Arndts föräldrar försöker hjälpa henne utan att förstå den verkliga 
orsaken till hennes genomgripande förvandling. Den uppdagas en 
kväll när den gamle Jochum Hosewinckel berättar historien om släkt
bibeln. Den har ursprungligen tillhört köpmannen Jens Aabel, som en 
gång i kraft av sin hederlighet och omutlighet som köpman fick Gud 
att stoppa en stormbrand just vid hans hus. Bibeln har den egenskapen 
att om någon behöver ett råd och slumpartat slår upp en sida i boken, 
så får han eller hon svar där på sin fråga. Den gamle Hosewinckel 
berättar hur han i en svår situation fick ett svar från bibeln, som till 
sina följder överträffade alla hans förhoppningar. En stund senare 
tittar Malli i bibeln och svimmar av det hon läser. 

Dagen därpå skyndar Malli till S~rensens logi och berättar om 
Ferdinands död och att Arndt älskar henne. Malli vill resa bort, 
eftersom hon känner att liksom hennes far en gång förrådde hennes 
mor, så har hon förrått Ferdinand och Arndt. Hon har spelat sin 
Arielroll i en verklig storm och trott att hon behärskade den, men har 
insett att endast "Retfrerdige Mennesker kan standse Stormen". S~
rensen som själv brutit upp från ett äktenskap, för att det inte lät sig 
förena med hans konstnärsexistens, förstår Malli och lovar att inställa 
föreställningarna trots den succe, som var att vänta. De beslutar att 
resa med första båt. 
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Malli skriver ett avskedsbrev till Arndt som han får läsa, sedan hon 
rest. I brevet förklarar Malli varför hon måste lämna honom. Hon har· 
varit honom trolös, men förstått det först, när hon sökte råd i släkt
bibeln. Det ställe hon kom att läsa var Jesaja 29:e vers 1 och följande: 

Ve Ariel, Ariel! Du skal blive fomedret! Du skal tale af Jorden og din R\'lst skal v~re 
ligesom en Spaadoms Aand afJorden, og Din Tale skal kvidre af St\'lvet! / ... / 

Og det skal v~re. som naar den Hungrige dr\'lmmer, og se, han ~der, men naar han 
opvaagner, da er hans Sj~l tom. Og ligesom naar den T\'lrstige dr\'lmmer og han 
drikker, og naar han opvaagner er han tr~t, og hans Sj~l t\'lrster! 

Bibelcitatet fick henne att inse ihåligheten i sitt hjältedåd, ty hon 
kände aldrig någon fruktan under stormnatten, eftersom hon var 
Ariel, luftanden i skådespelet "Stormen". Endast det mod som kom
mer aven övervunnen fruktan har något värde. 

Malli slutar sitt brev med en förhoppning att hon i sitt dödsögon
blick skall kunna säga: 

Jeg er et saligt Menneske, fordi jeg har mMt Dig, Arndt! 

Hon undertecknar brevet med "Din paa Jorden utro og forkastede, 
men i Djjden, i Opstandelsen, i Evigheden tro Malli" . 

Berättelsen "Storme" är väl förankrad i Karen Blixens diktade 
värld. Vad som skiljer ut den från andra historier är den lösning på 
konst-livproblemet som den gestaltar. För att börja med det som 
förenar, så är teaterdirektör Sjjrensen en variant av den konstnärstyp 
vi tidigare mött i diktaren Monti. Han sitter i anden till bords med 
världslitteraturens store och liksom Monti tror han på konsten som ett 
slags förädlingsprocess. 

Kun enkelte gode Venner vidste Besked med hans Teori om, at meget uv~rdigt i 
Menneskelivet kunde undgaas, ifald Menneskene kunde v~nne sig til at tale paa Vers. 
"Det beh\'lver ikke at rime," sagde han. "Nej, det b\'lr egentlig ikke rime. Rimede 
Vers er, i L~ngden, et Snigl\'lb paa selve Versets Gehalt. Men vi skulde udtrykke vore 
F\'llelser, og meddele os til hverandre, i Jamber. Thi Jamben tvinger blidt vor raa 
Natur- til ~del V~rdighed, og skiller nidk~rt- det l\'lse Pjats og Sladrens Slagger ud 
- fra lpdigt Guld i menneskelig Tale." I sit Livs H\'ljtidsstunder t~nkte Hr. S\'lrensen 
selv i Jamber. 

Shakespeares skådespel "Stormen" skall enligt Sjjrensen iscensättas 
utan några tekniska arrangemang som bokstavligen ger publiken in-
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trycket av att Ariel kan flyga. Det är diktarens poesi som bevingar 
Ariel. Resonemanget ansluter till den Blixenska konstupplevelsens 
karakteristika, känslan av lyftning och befriande flykt. S(z>rensen for
mulerar också "att vara i ett konstverk-känslan" på ett sätt som 
förbinder honom med andra figurer hos Karen Blixen. I ett särskilt 
inspirerat ögonblick i arbetet med Shakespeares skådespel utbrister 
han: 

"Min Datter!" forkyndte han idet han slap hende, "min Datter! Han vi! se os! Jeg 
foler det: han vii se os og smile til os! Han ved, han alene ved, at jeg er ikke en gammel 
skaldet, fattig Provinsdirektpr, og Du lige saa lidt en knibsk Jomfru fra en Ravnekrog. 
Oh nej, vi er hans Bom og delagtige i hans Ud\1ldelighed! Vi er i Virkeligheden to 
evige, salige, himmel-hirnmel-hirnmel-". Hans Stemme gik under i hans store Beva:
gelse. Han holdt Pigen ud fra sig og sluttede, med et h\1ljtideligt, lysende, ligesom 
flimrende Ansigt: "Himmelhunde!" 

Samma tjänstaktighet gentemot diktens store visar justitierådet Ma
thiesen mot Goethe, "Ich bin Eurer Excellens ehrerbietigster 
Diener" . Både S~rensen och justitierådet hyser en estetisk försynstro, 
som i bägge fallen exemplifieras med Shakespeare. Den dödsskjutne 
Mathiesen förstår att den trygghet som kung Lear kände mitt bland 
alla farorna, härrörde från vissheten att vad som än hände, så var han i 
"den store britiske Digters, i William Shakespeares Hrender". De ord 
Mathiesen försöker trösta Fransine med är, att vi alla är "hellige 
Marionetdukker". Jfr S~rensens ord "Himmelhunde". 

Det finns alltså många lätt igenkännliga Blixenska ideer hos S~ren
sen. Hennes epik är som sagt mer probleminriktad än gestaltskapan
de. Hon flyttar om sina fasta brickor för att hitta nya kombinationer 
och uppnå nya effekter inom den estetiska mytologins ram. Det är inte 
så mycket ideerna som skiljer hennes konstnärsmänniskor åt, men väl 
i hur de tillämpas. S~rensen nöjer sig med att iscensätta på scenen, han 
håller isär konst och verklighet, men justitierådet iscensätter verk
ligheten efter en dålig litterär förebild och vill alltså lägga verkligheten 
under konstens domän. Deras olika ambitioner reflekterar naturligtvis 
olika karaktärsdrag, att de är mer eller mindre maktfullkomliga och 
makthungriga, men det är inte i karaktärsanalysen som den Blixenska 
berättelsen har sin huvudrot. 

Mallis fader, kapten Ross, tillhör skaran av försvunna, saknade och 
till sin identitet gåtfulla fäder hos Karen Blixen. Han är mannen från 
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havet som genom honom spelar sin urgamla roll som kärleksmyternas 
element. 

"Det er jo Havet, som har bragt mig mit lille Hjerte," havde han hvisket til hende paa 
sit brudte, l(iJjerlige, livsalige Norsk. "Stands B!'llgeslaget, stands Hjerteslaget." 

De erotiska krafterna är lika oemotståndliga som havets, och den unga 
flickan blir "Madam Ross, fsMend hun fik set sig om". Mannen för
svinner efter en tid med sitt skepp och han får aldrig veta att hustrun 
väntar barn. 

Detta fadersmönster speglar på sitt sätt, i fiktionens "dunkla spegel" 
Karen Blixens egen fadersrelation. Kapten Dinesens tidiga död, då 
dottern Karen var tio år gammal, satte djupa spår i hennes utveckling, 
som hon ofta menade kunde ha blivit en annan om fadern levat och 
gett henne sitt stöd. Liksom Malli tog hon faderns parti mot omgiv
ningen. I ett opublicerat utkast till ett föredrag om Wilhelm Dinesen 
skriver Karen Blixen: 

Min Moders Familie, mellem hvem jeg efter Faders d!'ld voksede ap, holdt ikke af 
ham, selvom de vistnok anerkendte Jagtbrevenes Vrerdi. Jeg har F!'llelse af at jeg 
meget langt tilbage, overfor dem bestandig mente: Jeg ved bedre. 

Citatet kan jämföras med följande brevcitat: 

Jeg tror at det for mig var den st!'lrste Ulykke, at Fader d!'lde. Fader forstod mig 
saadan som jeg var, sk!'lnt jeg var saa lille, og holdt af mig saadan. Det havde ogsaa 
vreret bedre, om jeg havde vreret mere med hans Familie; med dem f!'llte jeg mig mere 
let og fri. (Brev till modem) 

En reflex av första citatet ovan finner vi i Mallis värdering av borger
skapets syn på hennes far. "Hun selv, og Alexander Ross, vidste bedre 
end de!" 

En djupare förbindelse med Karen Blixens biografi, tror jag, finns i 
det faktum, att Malli i sin kamp med modem för sitt yrkesval får hjälp 
av den döde fadern; hans oemotståndliga BiZilgeslagjHjerteslag är 
också dotterns som på nytt omger modern med "en rig, siZidmefuld 
Magt, der engang havde taget hende med Storm". I ett av sina uppgö
relsebrev till modern Ingeborg Dinesen skriver Karen Blixen bl a 
följande: 

Naar de taler om det, saa h!'lr paa dem og sig ja og Amen, men smil i Dit stille Sind. 
Lad dem ikke faa Dig til at se saadan paa det; forstaa mig, som bare Du kan. Og trenk 
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paa, at Fader sad ved Siden af Dig og maaske ogsaa talte med Bekymring om det 
Barn, som I har herude, og at hun har brugt for mange Penge og baaret sig letsindig ad 
paa mange Maader. Men han kunde dog nok maaske se Meningen med det, han vilde 
sige: "Men hun har Mod, og hun elsker Dig og mig, maaske mere end nogen af vore 
andre Bom; lad hende have lidt Tid for sig, saa klarer hun sig, skal Du se." - Ja tal 
lidt med Fader om mig. Han har virkelig Ansvar, thi han forlod mig og saa nok, at jeg 
fick det ikke let. (Ngong 1921, i Breve fra Afrika 1914--1924) 

I kampen för sin farm gentemot modems släktingar frammanar Karen 
Blixen sin döde fader. Den hjälp hon hoppas på från hans sida, den 
realiseras fiktivt för Malli i berättelsen "Storme" . 

Malli är genom fadern förbunden med havet. Hon kallas "Jomfruen 
fra Havet" och hon känner när hon ser ut över fjorden "at saadan gik 
D\ZInningerna 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 berättelse. Den 
trestegsutveckling av ett naturväsen som han gestaltat i sin saga, med 
slutmålet människa och därigenom en odödlig själ, finns också teck
nad i "Storme" ,men med helt andra värderingar av de olika stadierna. 

Malli är också ett barn av luft och vind. På S\ZIrensen ger hon intryck 
av att kunna stiga mot himlen. Mallis dubbla elementtillhörighet för
stärks när hon så helt går upp i luftanden Ariels roll. Associativt och 
metaforiskt lägger Karen Blixen en aura av naturväsen kring denna sin 
hjältinna, för att beskriva hennes kraftresurser, men också för att visa 
att hon inte tror, "at det er nogen Gnense mellem Naturen og Menne
sket". (Citatet från ett brev till Aage Henriksen i vilket Karen Blixen 
förklarar sig "i det hele taget ikke ret kapabel tiI at fatte en 'Dualis
me' ") (13 maj 1954). Vi påminns under hela berättelsen 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 "tret omslyngede, baaret og 
l(zjftet af samme B \ZIlge " . Här samspelar de båda elementen, ty utan 
vind ingen våg, inget "B\ZIlgeslag", och deras verkan är god, men hur 
långt sträcker sig människornas samstämmighet med elementen såväl i 
sitt eget inre som i yttervärlden. Det är en av de för Karen Blixen 
centrala frågor som hon ger ett svar på i "Storme" . 

Till Mallis personliga egenskaper i en mer konventionellt mänsklig 
mening hör hennes konstnärliga talanger. Hon kan inte dansa som 

73 



! 

Alkmene och Fransine, men hon kan sjunga och hon kan spela teater. 
Hon blir som många andra av Karen Blixens figurer klar över sin 
musiska identitet vid mötet med en teaterföreställning. 

Da skete det at hun en Aften, i Byens lille Teatersal, saa Hr. Sprensens Selskap give 
en Forestilling. Al den i AareYis mregtigt beherskede Styrke og Lrengsel i hende fik - i 
et enes te 0jeblik og ganske som om hun var blevet ramt lige i Hjertet af en Guddoms
pil- Udlpsrnng i fuldkommen Klarhed og Salighed. luden Farestillingen var til Ende 
havde hun taget sin urokkelige Beslutning; hun vilde vrere Skuespillerinde. 

(Jfr Mal1is upplevelse med prinsessan Benedettas!) Mallis Arielroll 
finns implicit i Karen Blixens estetik, dess "vingmusiska" komplex, 
samtidigt som det är ett uttryck för Karen Blixens kärlek till Shake
speares diktning. Det finns en föregångare till Malli som Ariel och det 
är Eliza i "Et Familieselskab i Helsingpr". Hon kallas "Ariel eller 
Svanen fra Helsingpr" och om henne sägs det: 

Rvad var det nreste, denne mrerkelige unge Pige vilde gpre? Hvis hun dengang virkelig 
havde foldet et Par store, hvide Vinger ud, og fra Molen var steget tilvejrs i Sommer
luften, vilde det ikke havde forbavset Helsingpr. Det var klart, at hun, der sat inde 
med et saadant Overmaal af Gaver, maatte gpre noget ualmideligt med dem. "Det er 
mere Kraft i den Pige," sagde den gamle Baadsman paa "Fortuna" / ... / end i hele 
"Fortunas" Manskab. 

I sådana jämförande citat framträder den starka kontinuiteten i Karen 
Blixens dik~ning. Lika tydlig är den i Mallis estetiska ambition att lyfta 
upp det månskliga vardagslivet på scenen och förena det med konsten. 
Sprensen som respekterar rågången mellan konst och verklighet är 
skeptisk till detta företag, men i princip är det samma sak som justi
tierådet försöker i "Digteren" . 

Mallis kraftutveckling kulminerar tiden efter räddnings bragden , 
som innebär dels att hon frälst ett skepp och dess besättning ur sjönöd, 
dels att hon väckt Arndt ur hans psykiska död. "Hun formaar at 
opvcekke Döde", är Arndts intryck av Mallis förmåga. I tidningsrefe
ratet efter den lyckosamma sjöräddningen står att det var "ufatteligt, 
at en Pige, uprpvet i Spmandslivet, skulde findes i Besiddelse af saa 
hp j en Kraft". "At fple i sig et Overmaal af Kraft" som är en av 
poetens tre definitioner på lycka i "Samtale om Natten i Kpbenhavn" 
är den upplevelse hos Malli, 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 
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"Harmonien's" stora sal. Namnet är ingen tillfällighet, sådana tillfäl
ligheter ryms inte inom Karen Blixens medvetna språk, hennes selekti
va symbolrealism, utan är dikterat av Mallis lyckokänslor, hennes inre 
harmoni just då. Karen Blixen är som sagt en diktare vars kreativa 
rörelse går inifrån och ut. Citatet ovan är hämtat från Johannes
evangeliets 11 kap i vilket berättas om hur Jesus uppväckte den döde 
Lasarus. Malli känner sig förfoga över resurser som i dådkraft är lika 
med Kristi. Inom den estetiska sfär som är Mallis är konstnären en 
Kristi jämlike. 

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 existentiella formel kontrasterar mot upphovs
mannen Kristi. Kungens väg till sanning och liv går igenom den jordi
ska kärleken och det är genom att berättaren Karen Blixen indirekt 
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utpekar denna för kungen som hon röjer sin egen tolkning av Kristi 
ord. Här segrar det profana alternativet, religionen får en inomvärlds~ 
lig substans, men i "Storme" blir utgången av de båda alternativens 
konfrontation en annan. Malli ställs i en situation som är analog med 
Jesus inför Lasarus. I hennes anropning av den döde Ferdinand kling
ar 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. Här möter vi en biblisk berät
telse som inte låter sig transformeras till en konstprodukt som lyder 
estetiska lagar. De förvandlingar av framför allt nattvardshistorien 
som tidigare så övertygande genomförts, t ex i "Babettes Gc:estebud" 
är nu omöjliga. Genom mötet med den döde Ferdinand förbereds 
Mallis omvändelse som sker när hon fått sitt svar från släktbibeln. Den 
dom över Ariel hon där läser, tidigare citerad, kommer henne att inse 
sitt bedrägeri i jämförelse med köpmannens insats. Jens Aabels insats 
betingas av hans tro på världens moraliska tillförlitlighet. En hederlig 
och rättfärdig människa kan påverka världens gång och avvär
ja olyckor och naturkatastrofer. Det är ett synsätt som har sin rot i 
flera av Gamla testamentets böcker. Köpmannens mått och vikt som 
Jens Aabel aldrig fuskat med, han har aldrig gett undervikt, symboli
serar det moraliska, det tunga alternativet. Mallis insats däremot be
tingas av hennes tro på världens estetiska tillförlitlighet, dess möjlighet 
att fungera efter ett konstverks modell, i detta fall Shakespeares 
"Stormen". En stor diktare kan förvandla världen, lyfta upp den i en 
estetisk kontext, så att de som vistas i den kan flyga, dvs tillförsäkras 
ett musiskt liv. Men Malli inser nu att en naturstorm inte kan förvand
las till en teaterstofffi. Den trygghet hon känt av att vara i ett konst
verk har varit en illusion. Det mod hon visade, berodde på okunnighet 
om den verkliga faran. Hon erkänner sanningen i det moraliska alter
nativet, "jeg forstaar og ser saa vel nu, at det hos et Menneske er skpnt 
at frygte, og da tillige at den der ikke frygter, den er ene, og er 
forkastet. Men jeg, jeg var ikke det mindste bange." 

Malli böjer sig för den bibliska domen över Ariel. Överfört på 
konsten så innebär den, att konsten ger en form av skennäring, som 
aldrig varaktigt kan mätta människans behov. Det bibliska, kristna 
alternativet segrar även i denna styrkeprövning. Det är också viktigt 
att fastslå att Mallis omvändelse är positiv, hon tror på den, till skillnad 
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från Alkmenes som är påtvingad och övergår i destruktivitet. De 
skilda innebörderna avspeglar en attitydförändring hos berättaren Ka
ren Blixen. 

Det skall också påpekas att Shakespeares storm är inlagd i ett 
moraliskt mönster. Prospero som är ytterst ansvarig för den, har sänt 
den genom sin tjänare Ariel för att äntligen få några brottslingar i sitt 
våld. Med stormens hjälp skall rättvisa skipas. Den dimensionen i 
skådespelet har Karen Blixen utelämnat, eftersom den inte passar in i 
hennes mönster. 

När Malli bekänner att det är "skjijnt at frygte", så får hennes ord en 
så stark verkan mot bakgrunden av det ideal av fruktlöshet, som 
Karen Blixen tidigare så omgående bekänt sig till. Där vanliga männi
skor skyggade för faror, där gick hon oförskräckt fram. Hon var i 
bokstavlig och överförd mening samstämd med elementen, naturkraf~ 
tema, där andra kröp i skydd. Denna hennes kraftutvidgning, det 
expansiva draget i hennes väsen blir i Mallis historia gränssatt snävare 
och hårdare än i någon annan berättelse. Det märkliga är som sagt, att 
berättaren Karen Blixen tycks ställa sig bakom denna gränsrevidering. 
Det skall jämföras med berättarens hållning i "Alkmene" och "Fra det 
gamle Danmark" . 

För Malli återstår endast att vända tillbaka till Sjijrensen och hans 
trupp och acceptera rågången mellan konst och verklighet. De båda 
talar på nytt scenens språk, repliker ur Shakespeares "Stormen" och 
Sjijrensen säger till Malli: "Vend da tilbage til Dit Element." 

Elementet är teaterkonsten men också havet. I repliken innan har 
Malli citerat Ariels sång men med tillämpning på sig själv. 

Fem Favne dybt har jeg nu mit Bo, 
Koral af Knogler blev skabt, 
til Peder blev mine 0jne to, 
slet intet af mig gik tabt. 
For hver Del har Havet forandret brat, 
Alt til en ny og forunderlig Skat. 
Havaander mig hilser med Klokkeklang, 
hjijr hvor det ringer: ding ding dang. 

I sången uttrycker Malli sin dödslängtan. Hennes tidigare uppror mot 
döden har förbytts i en önskan att få del av dess förvandlande kraft. 

77 



Genom att underkasta sig döden har Malli definitivt trätt in i den 
religiösa, moraliska sfär, som hon tidigare utmanade. Hon hoppas att 
nästa storm hon möter skall vara dödens och inte Shakespeares. Då 
kan hon i sin sista stund känna att hon i sanning kan vara Arndts. Det 
som tidigare varit kärleken genom havet blir istället döden, när hon 
medan hon s junker låter "H jerteslaget ganske fjZllge BjZllgeslaget". 
Kärleksstormen som fadern och hon tidigare varit i en oemotståndlig 
kraftkännande takt med enligt formeln "Stands BjZllgeslaget, stands 
H jerteslaget", återkommer som en döds storm som Malli underordnar 
sig för att återvinna Arndt. Mallis många reträtter i berättelsen får 
också sitt utslag i detta byte av riktning, från att ha varit en kraftgivare 
blir hon en mottagare. Hon vingklippes bit för bit. 

SjZlrensen aktualiserar när han tar ställning till Mallis estetiska ambi
tioner, den vardagslivets tyngdlag som han tror konsten aldrig kan 
upphäva. Begreppet ingår i den kod som Karen Blixen utvecklat kring 
tyngd-lätthet-problematiken. Någon generell innebörd hos denna 
tyngdlag kan inte urskiljas i hennes berättelser. Den är en morallag 
och inte en naturlag och blir därför förändrad allteftersom· Karen 
Blixens grundvärderingar skiftar. I "Storme" tillämpas den så, att 
Malli befinnes för lätt; hon förlyfter sig på uppgiften att föra upp 
vardagslivet på scenen, hon lyckas inte omstämma världen till den ö av 
musik vi rpöter i Shakespeares "Stormen". Hennes misslyckande skall 
jämföras 'med Fransine som i sin dans reser, lyfter upp den genom 
syndafallet fallna människan. Med sådana punktuella jämförelser be
kräftas den ändrade grundinställningen i "Storme". 

I vertikala höjd- eller djupledsrörelser söker Karen Blixens figurer 
det ideala balanstillståndet mellan tyngd och lätthet. De kan bli både 
för tunga och för lätta. Malli blir för lätt och måste därför "moralise
ras" till större tyngd, initieras i en moralisk existens. Lägg märke till 
hennes ordvaL när hon talar om sin dödsstund: 

Da kommer det for mig at jeg, i det sidste Minut inden vi gaar ned, i Sandhed kan vrere 
Din. (Min kursivering) 

Uttrycket skall jämföras med den gamle köpmannens "V<:egt och 
Maal" , som till sin blotta existens förutsätter tyngd och begränsning. 
Utan dessa fenomen finns de inte och de blir därför välfunnet symboler 
för den moraliska tyngdlagen hos Karen Blixen. 

78 



På omslaget till den amerikanska upplagan av "Skrebne-Anekdoter" 
har Karen Blixen själv skrivit följande resume: 

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

Karen Blixen har kopplat ihop två citat, det första från Shakespeares 
skådespel, det andra från bibeln, det tidigare citerade från Jesaja, kap 
29 vers 1. I denna korta formel finns sammanpressad hela utvecklings
gången i berättelsen, från konst till religion, vilket också innebär ett 
fördömande av konsten och dess för människan illusoriska näringsvär
de. 

Det för Karen Blixens "Storme" så centrala bibliska citatet har hon 
av allt att döma hämtat iden till från en andrahandskälla, från ett 

79 



, 

I I 

klassiskt danskt memoarverk, skrivet aven kvinna som i sin dagliga 
gärning hade anledning att fundera över problemet konst och moral. 
Den person jag tänker på är naturligtvis Johanne Luise Heiberg och 
verket är "Et liv genoplevet i erindringen". Karen Blixen var väl 
förtrogen med makarna Heiberg, deras diktning och kulturhistoriska 
insats. 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 
Afrika. 
En bog som jeg meget gerne vilde have ved Lejlighed, er Fru Heibergs; 'Et Liv 
genopievet i Erindringen'. Jeg ender vist med at faa et Sva:rmeri for Danmark i den 
f0rste Del af det 19de Aarhundrede, som vi altid bebrejdede Ellen Wanscher. 

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 f0rst of fremst må vogte sig for, når man vii bevare sin 
personlighed uskadt, det er, at overf0re i livet, hvad der kun h0rer hjemme i kunsten, 
nemlig: at fiPle gennem fantasien, istedetfor gennem hjertet. 

Det är vik:tigt att skådespelare förstår att skilja på konst och verklighet 
och för att inte ta skada till sin själ "af livet i kunsten, i illusionens 
rige", så måste han/hon ha "et fast fodfreste i livets virkelighed". Ett 
sådant fotfäste har kvinnan "paa en naturlig måde, når hun er gift. En 
skuespillerinde biZlr derfor fuldt så vel som andre kvinder strengt 
opfylde de huslige pligter i det private liv". 

Af kunst alene kan intet menneske suge sin hele na:ring; det ville da gå ham som 
profeten siger: 'Han vii va:re som den hungrige, der dr0mmer, at han a:der, som den 
t0rstige, der dr0mmer, at han drikker; når han vågner, er hans sja:l tom og hungrig.' 

Bibelcitatet har hos fru Heiberg samma centrala placering i framställ
ningen som i Karen Blixens "Storme" , det är en brännpunkt för den 
konflikt de båda brottas med. 

Enligt fru Heiberg är det ytterst ett religiöst liv som kan balansera 
konstnärsskapets negativa verkningar. En skådespelare måste i sitt liv 
vara medveten om att det finns en högre instans än publikens gunst. 
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Det nytter harn ikke ved livet ende at komme frem for sin dommer med firehundrede 
vellykkede roller; der vil svares harn: "Det er ikke herpå det kommer an; disse formår 
ikke at redde din s jrel." Men hvad er du selv blevet ved siden af disse masker? Har din 
beskreftelse med det ideale idealiseret dig selv? Er du blevet bedre, krerligere, trofaste
re i alle dina forhold? 

Trots att större delen av fru Heibergs analys uppehåller sig vid kons
tens moraliskt negativa verkningar, så är hon inte beredd att döma ut 
den. Hennes svar på frågan "Bj2Ir skuespilkunsten afskaffes?" blir ett 
nej, i annat fall skulle hon ju underkänna sitt eget livsverk, men hon är 
medveten om omkostnaderna, att de flesta skådespelare inte klarar 
"denne dobbelte livsopgave f .. . f at fortabe sig henrykt i illusionernes 
rige og ved siden deraf få fodfceste i virkeligheden, i sandheden?". 

Parallellerna med Karen Blixens "Storme" är uppenbara. Malli 
bekräftar vad fru Heiberg säger, "af alle betydligere kunstnere, jeg"i 
mit lange teaterliv har kendt, er såre frå gået sejrrige ud af den opgave, 
at forbinde livet med kunsten, saa at deres private personlighed er 
blevet bevaret og udviklet ved siden af deres kunstnerliv" . 

Parallellerna begränsar sig inte bara till problemet konst-liv, utan 
också till situationerna. Så har skildringen av Mallis slumpartade sätt 
för rådfrågning av familjebibeln en parallell i fru Heibergs beskrivning 
av hur hon tog psalmboken till hjälp. 

Jeg kastede mig ned for min freiser og anråbte om hans bistand. leg greb min 
salmebog og slog den op på det fjZlrste det bedste sted, idet jeg bad Herren selv vise 
mig de ord, der kunne lindre og trjZlste mig. 

Även fru Heibergs språk innehåller i rudimentär form den kod för 
beskrivning av tyngd-lätthet-tillståndens estetiskt-moraliska innebörd, 
som vi återfinner fullt utvecklad hos Karen Blixen. Fru Heiberg skri
ver t ex: 

leg ved jo vel, at nogle af de allerfortrinligste skuespillere har vreret dårlige menne
sker; men lige så vist som et stort naturligt geni lrenge kan holde det gående alene ved 
fantasiens lette medbjZlr, lige så vist er det, at skuden såre let kan kuldsejle, når der 
ikke tillige sjZlrges for en sjrelelig ballast, der kan holde det hele i ligevregt. 

Alla parallellerna, av vilka endast några få nämnts, tyder på en påver
kan från fru Heibergs tankevärld på Karen Blixens "Storme". Viktiga
re än att konstatera denna är emellertid att söka bakom fiktionen för 
att utröna om det hos Karen Blixen finns en konstnärlig kris, analog 
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med den fru Heiberg öppet redovisat i sitt memoarverk. Har i så fall 
läsningen av fru Heibergs minnen bekräftat, förstärkt eller utlöst 
denna? När Karen Blixen i Mallis gestalt låter Shakespeares Ariel gå 
in under den bibliske Ariels dom, är det då sin egen konst hon 
fördömer, är som tidigare framkastats Malli den Blixenska konstens 
musa? * 

Temat för "Storme" är detsamma som för "Digteren" och "Den 
udflldlige Historie", nämligen att visa det omöjliga i att försöka för
vandla verkligheten till ett konstverk. Temat berörs också i andra 
historier och frekvensen tyder på att det är djupt rotat i Karen Blixens 
konstnärskap. Malli intar en särställning genom att hon så starkt 
knyter an till författaren bakom verket, dels genom sina kvinnliga 
egenskaper, dels 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 
upptäcka livsmönstren, att ovanifrån se "storkarna". Det draget har 
Karen Blixen personifierat i den unge Saufe och om hans flygfärder 
berättar hon i "Dykkeren", den andra centrala historien i "Skrebne
Anekdoter". Malli och Saufe täcker alltså tillsammans den Blixenska 
konstens huvudinriktning och båda får I. genomgå smärtfulla ompröv
ningar. När Saufes fågelvingar förstörts av hans fiender och han själv 
förväxlat en danserska med en ängel, flyr han till fiskarnas värld. 

I 
Denna är genom sin totalt aepiska karaktär en karikatyr på den 
idealepiska värld i vilken det kan uppstå historier och i vilken en 
författare som Karen Blixen kan känna sig hemma. Tillsammantaget 
vittnar de båda historierna "Storme" och "Dykkeren" om att Karen 
Blixen i slutet av sitt författarliv omprövade sin estetiska grundsyn. 

Karen Blixen ägde en enastående kraft och vilja att med sin person 

*Karen Blixen var väl förtrogen såväl med Shakespeares diktning som med facklitteraturen om 
honom. När hon arbetade med "Storme" läste hon bl a John Middleton Murrys bok Shake
speare (1948). Följande avsnitt är förstruket: "1 find it impossible to deny that Prospero is, to 
some extent, an imaginative paradigm of Shakespeare himself in his function as poet; and that he 
does in part embody Shakespeare's self-awareness at the conclusion of his poetic career. " Karen 
Blixen har alltså visat intresse för den gamla romantiska tolkningen att Prospero i sin person 
också representerar diktaren Shakespeare. Själv har hon alltså valt att som diktare via Malli 
inkarnera sig i Ariels gestalt, eftersom dennes flygförmåga var den som hon i överförd mening 
eftersträvade i sitt konstnärskap. 
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prägla livet, tillvaron. När hon blev hänvisad till en konstnärs existens 
efter förlusten av farmen, togs dessa krafter i anspråk i ett djärvt 
försök att mytologisera världen till ett levande konstverk med en Deus 
artifex och vid dennes sida en konstnär som mittgestalter . Denna 
konsekventa esteticism, som tidigare redovisats, är till sin natur så 
extrem att den skapar sina egna invändningar, till slut måste den 
korrigera sig själv. Eftersom Karen Blixens författarskap var så i 
grunden genomdiktat, drabbas hon hårdare än andra av insikten om 
skrivandets pseudoverklighet, konstens illusoriska näringsvärde. Hen
nes skaparords "Varde Blixeniansk" till världen blev till slut lika 
verkningslöst som Mallis anropning av den döde Ferdinand. 

Berättelsesamiingen "Storme" utkom 1958, men de enskilda histo
riernas förstagångspublicering sammanfaller inte alltid med bokens. 
Den äldsta "Babettes Gcestebud" trycktes redan 1950 i en amerikansk 
tidskrift. Den skiljer sig inte heller vad gäller den estetiskt-optimistiska 
grundtonen från den så att säga "normala" Blixenhistorien. Genom 
Babettes konst bringas general Löwenhielm till insikt om att världen 
till sin innersta natur är mystisk inte moralisk. "Dykkeren" publicera
des första gången i "Vindrosen" 1954 och slutarbetet på "Stormen" 
bör ha skett vid 1950-talets mitt. När allt biografiskt material blir 
tillgängligt, framför allt Karen Blixens kbrrespondens, så blir förhopp
ningsvis också det biografiska underlaget för fiktionens krisfenomen 
fullt synligt. Vi får kanske då veta något om incitamenten till Karen 
Blixens revision av sin egomytocentriska världsbild och om fru Hei
bergs minnen hörde dit. 
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