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Sammendrag 

Drømmerne af Karen Blixen er en gotisk fortælling, som er en af de syv fortællinger i 

en samling af fortællinger  kaldt The Seven Gothic Tales, som blev først udgivet på 

engelsk i USA i 1934.  Efter at Blixen havde genfortalt dem på sit modersmål blev de  

udgivet på dansk i 1935 og blev nu kaldt De syv fantastiske fortællinger.   Hensigten er 

at prøver at finde hvilke stilistiske virkemidler forfatteren bruger i sin fortælling og 

hvordan hun bruger de gotiske romaner fra sytten hundred tallet som sine forbilleder. 

Karen bruger en masse billedsprog  som gør sproget meget lyrisk og smukt. En stil hvor 

der is stor frekvens af billedsprog er kaldt en malende stil og genkendes også af stor 

fortællerglæde. Hendes stil genspejler den gotiske roman. Hun iscenesætter sine 

fortællinger i sytten eller atten hundred tallet og bruger mange citater fra klassisk 

litteratur, Biblen, operaen og gamle myter fra oldtiden.  Hun bruger gammeldags 

sprog. Fortællingen foregår udenlands på smukke og eksotiske steder. 

Hovedpersonerne er ofte på rejse. Hun skriver om eksistentialistiske spørgsmål. 

Skæbnen, kunsten, identiteten og kønnet. Hensigten er at finde hvordan fortællingen 

er struktureret og hvordan den fremsættes.  Et stilistik virkemiddel bruges til at skønne 

og forstærke. Den er et værktøj som forfatteren bruger til at skabe et særligt forhold 

eller stemning i sin tekst, vække nysgerrighed, give læseren er større rolle i 

forfatterskabet f eks. med at fylde i tomme pladser afsløre en hemmelighed eller kun 

til at gøre teksten mere underholdende og interessant. Fortællingens struktur mimer 

Tusind og en Nats rammefortælling med tusind indlejrede fortællinger. Det er mange 

fortællere i fortællingen som alle, foruden den alvidende fortæller, beretter om  sit liv. 

Blixen føler sig kun fri, hvis hun skriver om gamle tider. Hun vil ikke at hendes læsere 

kan genkende nogle af  hendes personer i fortællingerne.
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“Erfaring, der går fra mund til mund 

er den kilde alle fortællere har øst af.  

Og blandt dem der har skrevet historier ned 

Er der de største nedskrift der afviger mindst ,  

fra de mange navnløse fortælleres tale.” 1 

Drømmerne 

Karen Blixens egentlige debut som fortæller var med bogen Seven Gothic Tales, som 

blev udgivet på engelsk i USA i april 1934.  Hun brugte ti år på at skrive bogen og i 

Amerika havde tre forlæggere nægtet at udgive bogen før hun fandt nogen som syntes 

den var god nok. I Amerika brugte hun pseudonymet Isak Dinesen. Dinesen var hendes 

fars navn. Hun skrev siden de Syv fantastiske fortællingerne på dansk og de blev 

udgivet i Danmark i september 1935.  Karen brugte nu navnet Baronesse Karen von 

Blixen Finecke .  Hendes forhenværende ægtemands navn var Baron von Finecke. Han 

var adellig.  Drømmerne er en af de Syv fantastiske fortællinger. De andre er; Vejene 

omkring Pisa, Den gamle Vandrende ridder, Aben, Syndfloden over Norderney, Et 

familieselskab i Helsingør og Digteren. Nogle af hendes bøger er blevet filmatiseret, f 

eks. Den Afrikanske farm, Sorg agre, Ehrengaard og Babettes gæstebud. Hendes bedst 

kendte bog er Den Afrikanske farm, som er blevet filmatiseret, hvor hun fortæller om 

sit liv på kaffefarmen i Afrika.  

Hun døde i sit hjem i Rungstedlund, den 7. September 1963. 

Fokus 

Drømmerne er en kunstfortælling som Karen Blixen skrev i mellemkrigsårene,  i Kenya 

og i Danmark efter hjemkomsten fra Afrika i 1931. 

Hensigten er at prøve at finde hvad der kendetegner Karen Blixens stil i Drømmerne,  

hvilke sproglige virkemidler hun bruger og hvilke genretræk der findes i teksten.  

Stil er hvordan en forfatter eller fortæller udtrykker sig. Ulla Albeck siger i sin bog 

Dansk stilistik, at stil er den form hvori et litterært værk fremtræder, dets sprogkunst 

                                                      

1 Benjamin, Walter  Forfatteren og andre fortællinger(1936, Gyldendahl.1996, 38) 
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og teknisk opbygning.2 Stilen skulle derfor bestemmes  af værkets modus, dets 

sproglige virkemidler og dens tekniske struktur. For at finde frem til stilen må man 

derfor finde hvilken modus eller modi forfatteren bruger i Drømmerne og gøre rede 

for værkets sproglige virkemidler og dens struktur. Opgaven er at finde hvad 

kendetegner  forfatterens stil i Drømmerne når hun fortæller sin historie  eller på 

hvilken måde den fremsættes.  

Teori 

Hypotesen er at Drømmerne  er skrevet i gotikkens  stil men at fortællingen bruger 

også stiltræk som kendetegner flere stilarter  som eventyret og den modernistiske 

novelle. Troper og figurer bruges til at sammenbinde handlingsforløbet  og  billedgøre 

fortællingen. Strukturen, den kinesisk æske , og mange første persons fortællere 

imiterer siden den mundlige fortællerkunst. 

Hvad kendetegner mellemkrigsårenes dominante 

litterære stil i Danmark? 

Det første som kendetegner Blixens stil er at den er helt anderledes end den som 

mand kunne vente fra den litterære scene i Danmark i 1935.  Den internationale 

økonomiske krise i årene fra 1929 -1939 kom først til Danmark i 1931. Arbejdsløsheden 

blev højest i Danmark i 1933  hvor 33% af arbejdskraften var uden arbejde. Situationen 

på arbejdsmarkedet påvirkede selvfølgelig forfatterne som andre danskere og de blev 

optaget af de alvorlige samfundsproblemer som arbejdsløsheden medførte. 

Kunstnerne satte problemer under debat, ligesom  Georg Brandes havde opfordret 

dem  til at gøre i sine moderniserende forelæsninger  om emnet Hovedstrømninger i 

det nittende århundredes litteratur, som begyndte i 1871. Konsekvenserne var det 

moderne gennembrud som revolutionerede dansk litteratur. Det venstreorienterede 

og progressive danske kulturmiljøs syn på litteraturens rolle blev i mellemkrigsårene 

kaldt kulturradikalisme. Kulturradikalismen ville se drastiske forandringer i samfundet 

                                                      

2 Albæk, 9 1967 
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og ser kunstnerens rolle som politisk. Kunstneren skulle fremhæve 

samfundsgruppernes ujævne vilkår og rettigheder.  I 1928 skrev Hans Kirk 

kollektivromanen Fiskerne, om et fattigt indremissionsk samfund som forlader  deres 

barske omstændingsheder i Vesterhavet  og drager ind til Limfjorden. Her  møder de 

grundtvigianske bønder og deres liberale pastor. De fattige fiskere venter på 

retfærdigheden i det næste liv og modsætningerne i fiskernes og bøndernes vilkår 

genspejles i troen. I 1940 skrev Hans Scherfig, Det forsømte forår.  Der forsømte forår 

er en samfundskritisk kollektivroman som handler om en gruppe gymnasieelever i 

Metropolitanskolen, en gammel elite skole hvor  sadistiske lærere ødelægger de unge 

menneskers liv. 3 Kirk og  Scherfig var begge trofaste kommunister og 

kollektivromanen som genre  handler om forskellige samfundsgrupper og deres 

skæbne.  I mellemkrigsårene er socialrealismen den dominante stil i dansk litteratur. 

Stilen er realistisk og forfatterne finder rødderne til klassernes ujævne vilkår i det 

kapitalistiske  samfund.   Ole Ravn  siger i sit Litteraturhistoriske  oversigt (2001) at 

Karen Blixens Syv fantastiske fortællinger og Den afrikanske farm pegede i 

mellemkrigsårene i højere grad fremad mod den eksistentialistisk prægede 

modernisme efter 1945. 

Hvilken periode tilhører Blixens stil?  

 Et af det som kendetegner Karen Blixens forfatterskab  er at hendes fortællinger 

fortæller om forsvundne tider. Hvorfor skriver hun om gamle tider? Hun er fortæller 

og  forsvundne tider giver fortælleren muligheder til at bruge  flere stilistiske 

virkemidler. Hun er ikke optaget af det som sker i nutiden. Hendes fortællinger sker tit 

i 1700 og 1800 tallet. Drømmernes rammefortælling er iscenesat  i 1863 men 

hovedfortællingen i 1843. Det er næsten et hundrede år før De syv fantastiske 

fortællinger blev skrevet og udgivet i Danmark i 1935. Blixen  har sagt at hun bruger de 

gamle tider i sine fortællinger fordi  så føler hun sig fri. Hun vil ikke skrive om det som 

sker i dag. Hun vil være fri fra nutidens mennesker og deres problemer. Hun kaldte 

sine fortællinger gotiske fortællinger i USA men  fantastiske fortællinger i Danmark. 

                                                      

3 Det forsømte forår er en metafor for de unge menneskers liv. 
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Kulisserne fra 18. hundred tallet egner sig godt til hendes fortællinger. Hun bruger den 

modus i sine fortællinger som er overvejende i den tid som hun iscenesætter sine 

fortællinger.  Her er et smukt eksempel på hendes universalromantiske stil  i 

begyndelsen af Drømmerne.  

”En fuldmånenat i året 1863 var en dhow undervejs fra Lamu til Zanzibar og sejlede 

langs med kysten en sømil ude. Den gik stødt frem med monsunen, med sejlet fyldt og 

var lastet med elfenben og  rhinoceroshorn, hvilket sidste nyder så høj anseelse som 

sansehidsende middel, at handelsmænd kommer helt fra Kina for at opkøbe det på  

markederne på Zanzibar. Men desforuden havde skibet indenbords en hemmelig 

ladning der var bestemt til at sætte stærke kræfter i bevægelse, og hvorom de 

sovende egne, som den nu sejlede forbi, slet intet vidste.” 

Her beretter den alvidende fortæller. Her er mystik, spænding og hemmelighed. Vi er i 

en fantastik verden hvor naturen besjæles.  Hele fortællingen er fortalt på en nat i 

1863.  Den har en begyndelse,  en midte og en åben slutning.  I begyndelsen 

præsenterer den alvidende fortæller  eller den implicitte fortæller de tre rejsefæller, 

hvor de kommer fra og hvor de skal hen. Den alvidende fortæller kommer også en 

gang i mellem ind i hovedfortællingen og kommenterer på de fortællinger der bliver 

fortalt af andre fortællere. Fortællingen foregår på mange smukke og eksotiske steder i 

Europa, steder som forfatteren har valgt med omhu til at iscenesætte fortællingen;  f 

eks. Rom, Milano, Luzern, Saumur, Andermatt  og  St. Gotthard i Alperne. Drømmerne 

minder om et drama. Kulisserne skifter og nye personer træder frem på scenen  og 

fortæller deres historier.  Attenhundred tallet, fra 1800 -1870, var romantikkens 

epoke.  Drømmerne iscenesættes mellem 1843 -1863 og Blixens gammeldags sprog 

passer til begivenheder og mennesker  fra forsvundne tider. På den måde bliver 

fortællingen mere troværdig  

Ældre nydansk er pastiche eller stilimitation og  ”romantismen henter sprogkostumet 

fra den periode hvortil værkets handling er henlagt.”4  I ældre nydansk eftergøres i 

romantismen 1700 stilen ved få og enkle midler: gammeldags gloser,  tidsprægede 

fremmedord og citater eventuel tilsætning af bibelsk stil.5   

                                                      

4 Ulla Albeck(1967, 91) 

5 Ulla Albeck (1967,93) 
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Den gotiske modus 

Den overvejende kulturradikalisme  i Danmark og den danske kulturelites tankegang  

er måske grunden til Blixens beslutning at skrive “The Seven Gothic Tales” først på  

engelsk i Amerika. Det var måske også blevet lettere for hende at skrive på engelsk i 

1930. Hun havde jo i sytten år konverseret på engelsk med de engelske kolonister i 

Kenya.  Den gotiske stil kendetegner ikke kun en periode i litteraturhistorien. Den er 

også et forbillede i mange værker i flere perioder, so mange, at den er nu blevet til en 

genre. Karen Blixen kaldte sine fantastiske fortællinger på engelsk gothic tales. Hendes 

amerikanske forlægger i New York, Bertrand Higgins karakteriserede hendes 

manuskript til fortællingerne som gotik og gav hende dermed navnet til The Seven 

Gothic Tales. I den gotiske fortælling  prøver man  at finde  forklaring på dramatiske 

begivenheder. Den første bog som var skrevet i den gotiske modus  var The Castle of 

Otranto  av Horace Walpole. Den blev udgivet i 1764 i England. Mange andre forfattere 

som skrev på engelsk brugte også den gotiske modus og Blixen var  vel kendt med 

deres forfatterskab, forfattere som Robert Louis Stevenson,  Ann Radcliff, Charlotte 

Brontë, Jane Austen, Edgar Allan Poe og William Faulkner.  

Den engelske forfatter Ann Radcliffe (1764 -1823) som i sin tid blev den mest populære 

forfatter  i England skrev gotiske romaner.   I hendes bøger findes de samme gotiske 

træk som man finder i Drømmerne. Man kunne næsten tro at Blixen havde læst  

hendes bøger før hun skrev Drømmerne og besluttet at bruge både strukturen og 

mange andre  træk, som kendetegner Radcliffes stil, som et forbillede for Drømmerne. 

Radcliffes mest populære bøger udkom i England i 1794 og 1797.  Ann Radcliffe 

iscenesætter sine romaner i  renæssancen i femten hundred tallet, to hundred år før 

de bliver de mest læste bøger i England. Hun bruger som Blixen  det kinesiske 

æskesystem, med flere indbyrdes forbundne historier inden i hinanden.  Hun begynder 

sin roman The Mysteries of Udolpho med maleriske naturbeskrivelser ligesom Karen 

Blixens begyndelse til Drømmerne. Det lyriske sprog er dominerende i bogen. Hun 

begynder hver eneste afsnit i bogen  med et lyrisk citat ( det er seks og halvtreds  afsnit 

på seks hundred en og halvfjerds sider) Her citerer hun andre forfattere eller 

karaktære fra  deres værker. .”.. Hun citerer i sin bog ikke kun Shakespeare og Milton. 

Hun citerer også flere  karakterer fra  Shakespeares mange dramaer f eks. fra Hamlet, 

https://no.wikipedia.org/wiki/Horace_Walpole
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Julius Cesar, Macbeth og Romeo og Julia.  Milton og Shakespeare er hendes favoritter.  

Milton blev født i Barokkens epoke i 1608  som var  44 år senere end Radcliffes  roman 

var iscenesat. Det er derfor næsten helt sikkert at  romanens karakterer var ikke kendt 

med Miltons digte.  Citaterne passer til afsnittenes indehold så de må være 

intertekstualitet.  Ann var selv digter og flere sider i hendes bog er fyldte med hendes  

digte. Sir Walter Scott kaldte hende “the first poetess of romantic fiction Hendes 

karakterer i The Mysteries of Udolpho  rejser  meget. Det er endnu et som kendetegner 

den gotiske litteratur at fortællingerne fremstår fremmet og udenlandsk. Gotikkens 

epoke i Danmark er fra 1830-1850  i den samme periode som romantismen. Den 

gotiske roman har et fast plotmønster lige som den populære kriminalroman i dag.  

Hovedpersonen i den gotiske roman er en ung og uskyldig pige som lever i et trygt 

hjem helt uden bekymringer.  Men så hænder noget rædselsfult (f eks, hun mister sine 

forældre) og den unge dames liv ændres nu til en evig flugt fra hendes utrolige barske 

skæbne. 6  Men læseren bliver helt forbavset på hendes utrolige  heltemod. Hun er slet 

ikke  så skrøbelig som man troede, på grund af hendes unge alder og fantastiske 

skønhed.  Til sidst bliver hun gift med sin elskede  men Blixen syntes at Pellegrinas død 

var en mere passende skæbne til Pellegrina end ægteskabet. Hun har måske tænkt på 

Edgar Allan Poe som skrev ”at det mest poetiske tema er en smuk kvindes død”. Det 

som kendertegner omgivelserne i den gotiske genre er det sublime, det fantastiske og 

det uhyggelige. Men i den gotiske stil findes også ” Maskepi, forvekslinger og 

forvandlinger, dulgte hemmeligheder og sammenhænge der til sidst kommer for 

dagens lys.”7 De dulgte hemmeligheder kunne være  kvindens identitet og dhowens 

hemmelige ladning. Om kvindens evige flugt fra sit identitet som Pellegrina får læseren 

ikke  at vide førend sidst i fortællingen. Mændene forveksler deres kvinder med 

hinanden og Pellegrina  forvandles fra det ene identitet til det andet.  I Amerika og i 

England var læseren i mange år blevet vandt til den gotiske stil. I oplysningstiden  

opstår den gotiske roman som en led i den romantiske bølge. Her kunne forfatteren 

skrive  om mange af de ting som ikke opfattedes som en del af oplysningstiden.  Blixen 

skrev om det som menneskerne var bange for og flygtede fra, men som også 

                                                      

6  Nina Kopp. Den gotiske roman 

7 Annemette Hejlsted (2011, 160) 
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fascinerede dem. Drømmerne har mange gotiske sætninger.” Den stjerneklare nat, 

havet som skinnende sølv, den sortklædte Jøde bleg som voks med sorte øjne. 

Kvinderne, alle brændemærket som hekse. Det lange hvide brændemærke som en lille 

slange fra venstre øre ned til nøglebenet. Den uhyggelige rejse mellem bjergene i sne 

og mørke med vild måne. Pellegrina flyver som en sort fugl ned i dybet. Hun ligger på 

en båre i det kolde kloster på sit dødsleje. To lys brænder på et bord i den store mørke 

stue. 

Den stil som kendetegner Drømmerne 

Den klassiske stilopfattelse var set fra forfatterens synsvinkel og den havde et stilideal, 

normalstilen som alle skulle tilegne sig. Normalstilens karakteristik var rigtig, klar og 

smuk eller tydelig, reen,  riig, jevn, beqvem og net.8  

I det tyvende århundrede forandredes stilistikkens synsvinkel. Litteraturforskere ser nu 

på individuelstilen, ud fra et enkelt værk, en enkelt forfatter eller en enkelt period. 

Man vil nu spørge hvilken stil er karakteristisk for Karen Blixen, hvilken stil bruger hun i 

Drømmerne eller hvilke stilistiske virkemidler bruger hun i sin tekst? Harald Nielsen i 

sin bog Karen Blixen Studie i litterær mystik siger om hendes stil; Hendes stils 

ejendommelighed består netop deri, at den silkeblødt svøber sig om indholdet, ganske 

uanset hvori dette består, takket være en sjælden sans for selve sprogets bygning og 

sætningernes kadence. 

Det som kendetegner Karen Blixens stil og er blevet nævnt er; 

Hun skriver om gamle tider. Hun iscenesætter værkets begivenheder omkring et 

hundrede år før det er skrevet. På den måde kan hendes personer omgås eller være 

kardinaler, biskopper, grever, baroner  og priorinder og  deres omgivelser kan være 

endnu mere eksotiske end de mennesker som læser værket. Der er også en af hendes 

mode på at bære en maske. Hun ville ikke at hendes læsere kunde genkende nogle af 

hendes  karakterer i fortællingerne. 

                                                      

8 (Albeck,10, 1967) 
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Hun bruger gammeldags sprog. Sproget bliver gammeldags fordi hun iscenesætter 

fortællingen i fortiden og sproget bliver også mere ophøjet fordi personerne er mange 

adellige eller holder høje stillinger i samfundet.  

Hendes fortællinger foregår udenlands ofte på eksotiske steder. Fortællinger fra 

fremmede og ukendte steder i udlandet skaber smukke og  interessante kulisser.  

Hovedpersonerne er ofte på rejse. Rejsebøger var meget populære. Kun de adellige og 

rige, kunstnere og sømænd  kunne rejse. Mange kunstnere søgte inspiration og nye 

motiver til fremmede steder og forfattere skrev bøger fra deres rejser.  

Blixen skriver om eksistentialistiske spørgsmål, som identitet, kunsten, kønnet og 

kunstnerens rolle. Hun skriver en høj stil med lange sætninger, lange ord og mange  

fremmede ord.  Et som præger Karen Blixens stil er hvordan hun bruger 

anførelsesverberne (f eks. sagde, spurgte, svarede.)   i sine sætninger. ”Dette,” sagde 

Lincoln, “er min historie Mira”. ”Det var godt du kom”, sagde hun, ”jeg er lidt urolig i 

aften.”  ”Det har du ingen grund til” sagde han beroligende, ”det er gået udmærket 

godt lige til nu.” Denne placering af anførelsesverberne er karakteristisk for Blixens  stil 

i Drømmerne 

Fortællingen er bygget op som en kinesisk æske med mange indlejrede fortællinger. 

Men hendes brug af stilistiske virkemidler ( f eks. troper, figurer og intertekstualitet)  i 

Drømmerne er ikke blevet nævnt endnu. En stil hvor det er en stor frekvens af 

billedsprog er kaldt en malende stil. Den malende stil genkendes også af en stor 

fortællerglæde. Dansk stilistiks grand old lady9 Ulla Albeck siger  om troper og figurer 

”at man næppe kan finde en tekst, uden at den benytter nogle af disse udtryk, så lidt 

kunstfuld den være vil. Spørgsmålet er så blot hvilke og i hvilket omfang. Det vil nemlig 

stilbestemme teksten.” (1967,114)  De stilistiske virkemidler spiller en meget stor rolle 

i fortællingen. I oplysningstiden skulle hver fortælling først og fremmest have et 

nytteværdi . Den  skulle underholde og oplyse læseren og føre kulturen fra den ene 

generation til den anden. Blixens stilistiske virkemidler bruges tit til at underholde. Hun 

bruger både ironi og sarkasme  og  hun refererer hele tiden til klassisk litteratur, 

historie, kunst, sprog, religion og drama som gør fortællingen interessant.  Hun 

udtrykker sig med alskens troper og figurer som gør hendes sprog lyrisk og  smukt. 

                                                      

9 Hejlsted, Annemette.138,.2012. 
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Troper og figurer bliver brugt til at forstærke og skønne teksten. Hendes  største 

virkemiddel er først og fremmest den rene kunst og kunsten er noget som ikke  kan 

defineres, det er noget man føler. 

En stilistisk virkemiddel er et værktøj som fortælleren bruger blandt andet til at skabe 

et særligt forhold eller stemning i sin tekst, vække nysgerrighed, give læseren mulighed 

til at spille en større rolle i forfatterskabet f eks. med at fylde i  tomme pladser, afsløre 

en hemmelighed eller kun til at  gøre teksten mere underholdende og interessant. En 

af de mange stilistiske virkemidler som er meget iøjefaldende i Drømmerne er 

fremmedsproget hvor  Blixens karakterer bruger både enkelte ord og hele sætninger.  

De fremmede ord er ofte en nøgle til andre fortællinger eller en ny forståelse som 

læseren får hvis han prøver at finde ud i hvilken hensigt forfatteren bruger netop disse 

ord.  Det fremmede ord har tit den samme rolle som det kinesiske æskesystem, Det 

danner vej til nye fortællinger.   

Det er mange fortællere og genfortællere i Drømmerne. Den enkelte fortællers  brug 

af stilistiske virkemidler er forskelligt fra de andre. Man lærer karaktererne at kende  

når mand læser, ikke kun hvad de siger, men også hvordan de udtaler sig. Baronen 

bruger ironi og sarkasme mere end de andre. F eks. i Saumur syntes Baronen han var” 

som en man, som var blevet sat op på en hylde midt i en række flasker gamle vin og 

gamle syltekrukker, tilbundet med pergament. ” metafor og ironi (1961, 353) . Jeg tror 

Drømmerne er for Blixen som en legeplads. Hun bruger utrolig mange stilistiske 

virkemidler. Læseren finner en stilart og på næste side bruger fortælleren en helt 

anden.  Stil er et individuel sprogbrug og  Blixen bruger et helt spektrum. Nu skal vi se 

på nogle troper og figurer som findes i hendes  tekst i Drømmerne. 
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Stilistiske virkemidler i Drømmerne 

Den følgende liste af stilistiske virkemidler med eksempler fra Drømmerne er lavet 

med hjælp af  Fiktionens genrer  Teori og analyse af Annemette Hejlsted (2012) og 

Dansk stilistik af Ulla Albeck (1969) og Syv fantastiske fortællinger  af Karen 

Blixen.(1961) 

 

Allegori  Ordet er græsk og betyder at sige noget andet. Det udtrykker en billedlig 

fremstilling. Billedet skal udtrykke et abstrakt begreb. Mira Jamas historie om 

kaffetræet og den bøjede pælerod kan tolkes som en allegori om livets skæbne, og 

hvordan man kan leve med  en ond skæbne.  (1961, 322) 

 

Antitese kommer fra  græsk anti + thesis og betyder modsætning. Det er en 

sammenstilling af to modsatte begreb. Antitese  er en modsætningsfigur, hvor  en 

modstilling af  led, kontrasteres i betydning eller stemning. Dens funktion er at påpege 

forskelle mellem to ting.  F.eks.  ” Måske  du også i dit liv har mødt sådanne kvinder, 

som er selvlysende og stråler i mørket som trøske.” Antitese og sammenligning. (196, 

368)  

 

Besjæling  er når døde ting, som man kan se eller røre ved,  får menneskelige 

egenskaber.  F.eks. De lange rolige bølger bedrog. (1961,315) 

 

Oxymoron er en forbindelse af to ord der stor i direkte modsætning til hinanden.     

Oxymoron er  en modsætningsfigur.  F.eks. Aldrig før havde jeg truffet så hellig en heks 

og så kåd en helgeninde (1961,357) 

 

Personificeringer er  når abstrakte begreber får menneskelige egenskaber. F.eks. Så 

vågnede min hukommelse og genkaldte noget. (196, 369) 

 

Sammenligninger  er de stilistiske virkemiddel som fortællerene bruger mest. Det er 

let at kende sammenligningen.  En sætning som indeholder sammenligning har tre 
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dele: 1) Første sammenligningsled,  2) anden sammenligningsled,  

3) sammenligningspunktet, hvordan 1) og 2)  ligner hinanden. 3) udlades oftest. 

Sammenligningens sætning indeholder altid ordet som eller ligesom.  F.eks. De var 

ubevægelige som  statuer. (1961, 315)  

 

Fremmede ord  Ord som  golem, (1961, 349) dhow (1961, 315), Tembu (1961, 317), 

Morungu (1961,317) og ægide (1961,329) 

 

Intertekstualitet er når forfatteren, til at skabe associationer hos læseren, refererer i 

sin tekst til andre tekster f.eks. i Biblen, i klassisk litteratur, opera eller drama. F.eks. 

”Det er begyndelsen til et uigenkaldeligt farvel, det er hanen der galer”. Hanen er den 

årvågne vægter der galer når der er fare på færde.   Det er Jesus ord til apostelen 

Peter; ” Før hanen galer to gange har du fornægtet mig tre gange” (Marcus 14,66-72)  

 

Symbol  Symbol betyder tegn og nogle abstrakte begreber har fået  deres  eget 

symbol. Et hjerte er blevet symbol for kærlighed, et anker  er symbol for håb og et kors 

er symbol for kristendommen.  En due er symbol for fred og en fugl er symbol for 

frihed.  Et træ symboliserer livet  og en slange symboliserer fristelsen.  

F eks.  Lincoln siger til  Olalla  at hun har intet hjerte ”Åh jo,” sagde hun til sidst ”jeg har 

jo nok et hjerte, men det er begravet i haven til en lille hvid villa i nærheden af Milano” 

(1961,330) Symbol.  Olalla har en kærlighed men hendes kærlighed er kunsten og intet 

andet kan sammenlignes med det. 

 

Synekdoke, ombytning med hensyn til omfang, pars pro toto (en del for en helhed 

eller en helhed for del) De gamle tørre hjerter i Saumur er pensionisterne i  Saumur. 

Her bruger man et hjerte for et menneske. (1961,352) 

 

Ironi er et udtryk der mener et og siger et andet ofte det modsatte. Pilot spørger 

Baronen om han har da aldrig haft et eventyr med en kvinde uden at få chemisen i 

hovedet. Meningen er uden at være afvist. 

Lincoln bruger sarkasme til at vise sin foragt for Pilot og tænker ” Jeg ville den aften 

have givet meget for en virkelig god hunds selskab og tænkte med vemod på mine 
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gamle hunde i England.”  (1961,340) Sarkasme er  en stærk ironisk måde at udtrykke 

sig på og er næsten det samme som ironi men stærkere og mere spottende. 

 

Metafor  et udtryk som beskriver noget med ord der ellers bruges for noget andet. 

De gamle tørre hjerter i Saumur  dvs. pensionisterne i  Saumur.  Metafor og synekdoke. 

(1961,352) Hun er svane i det evige livs sø.  En metafor for Rosalba. (1961, 353) 

 

Gentagelse  Det findes mange forskellige  gentagelser. Gentagelse af ord  ved enden af 

flere på hinanden følgende led kaldes epifor. Epifor er græsk og kommer af epifora - 

noget der bliver føjet til. Gentagelser i begyndelsen af flere på hinandens følgende led 

kaldes anafor og er græsk som betyder tilbageførelse. 

F.eks. ...i bundløse afgrunde af sølv, af skinnende sølv, af mat og anløbet sølv, i al 

evighed sølv, der spejlede sig i sølv.  En epifor (1961, 315).  
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Analysemetode 

Hvis man skal gøre rede for de stilistiske virkemidler som forfatteren bruger i 

fortællingen må man vælge en metode hvor alle de eksempler man vælger at 

analysere og kommentere på bliver en del af værkets handlingsløb. Jeg tror ikke at på 

nogen  anden måde bliver det muligt at forstå forfatterens valg af virkemidler og deres 

mening. Jeg vil derfor prøve at kommentere på virkemidlerne i handlingsløbets 

kontekst og vise hvordan troper og figurer anvendes til sammenbindingen af plot  

Brug af de stilistiske virkemidler 

Sammenligninger og besjælinger skaber universalromantik 

Fortællingen indledes af en alvidende fortæller. Hans brug af stilistiske virkemidler er 

meget speciel. Han beskriver naturen og den stjerneklare nat først og fremmest med 

besjæling, det vil sige hele naturen og natten får liv og menneskelige egenskaber men 

han bruger desuden sammenligninger og gentagelser. En massiv brug af besjæling 

hører hjemme i  universalromantikkens epoke fra 1800 -1907. 

På de første to sider i Drømmerne bruger den alvidende fortæller seks besjælinger.  

Hvorom de sovende egne slet intet vidste (besjæling) (1961, 315) Det er nat og 

omegnen og menneskerne  som sover ved ingenting om den hemmelige ladning som 

dhowen  som sejler forbi har indenbords. Verden var vendt op og ned på selve dens 

sjæl (besjæling) (1961,315) Vandrede havet fremad (besjæling) på sin endeløse rejse. 

(1961,315) Verdener der rørte sig (besjæling).(1961,315)  De tunge vande sukkede og 

sang. (besjæling 1961, 316).  Naturen er nu gjort levende og læseren er straks blevet 

en del af de drømmeagtige  omgivelser. Læseren og verdenen er et.  Man kan høre  

vandet sukke og synge. Men de lange rolige bølger bedrog (besjæling). (1961, 315) 

Dem kan man ikke trøste, for de er farlige selv om de ser ud for at være helt sikre.  Den 

alvidende fortæller beskriver også hvad der vil ske hvis man prøver at gå på de 

tilsyneladende sikre bølger.  Man vil falde og synke i bundløse afgrunde af sølv, af mat 

og anløbet sølv, i al evighed sølv, der spejlede sig i sølv (1961, 315) ( en epifor)   

Læseren opfatter sig her som en del af en levende verden, alt hænger sammen. At 
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besjæle naturen på denne måde er kaldt panteisme.  Vi er alle  blevet en del af et 

kosmos.   

 

Slaver og dhow – sammenligninger  

Båden med det fremmede navn nemlig en dhow  (1961, 315)  er en arabisk eller indisk  

båd med to trekantede sejl, som bliver  brugt til at sejle  udenfor de øst-afrikanske, 

indiske eller arabiske kyster. Den alvidende fortæller bruger en sammenligning til at  

beskriver dhowen.  Hvor sejlet fangede måneskinnet glimtede det kridthvid som bugen 

på en død fisk.  (1961, 316) Sammenligningen hjælper læseren til at se lighed med 

ulige ting. Men de har havet tilfælles dhover og fisken. 

Natten er varm og den er hed som i et drivhus. (1961, 316) Her kommer  endnu en 

sammenligning. De to slaver i dhowens forstavn er ubevægelige som statuer 

(sammenligning 1961,315) deres legemer er jerngrå som havet (sammenligning 1961, 

315) og  den røde hue, som den ene af dem havde på hovedet, glødede mat som 

blomme, også en sammenligning.1961,316)  

Den alvidende fortæller, efter at have sat kulisserne op til den første akt i dramaet, 

præsentere nu de tre hovedaktører som er om bord i dhowen. 

De tre rejsefæller præsenteres  

Den første er Lincoln Forsner. Han er en englænder som beskrives som nogen som er  

blevet blæst omkring af mange vinde. (1961, 317) Her bruger den alvidende fortæller 

en metafor.  Med metaforen bruger mand et andet ord eller andre ord for noget man 

vil sige. Her vil fortælleren sige at det er blevet Lincoln  skæbne at have en masse  

besvære erfaringer i livet. De indfødte kalder ham Tembu som  er swahili og betyder 

elfenben eller alkohol. (1961, 318)  Han tygger morungu som også er swahili  og er  

tørrede blade af  urten morungu, som   fremkalder årvågenhed og velbefindende. 

(fremmede ord) (1961, 317) 

 

Den anden er Said Ben Amid, som er på vej hjem efter tre år i fængsel. Hans uvenner 

bedrog ham og nu vil han hjem og hævne sit nederlag. Her beretter fortælleren om  
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”Den brændende hævntørst i Saids hjerte, som, kraftigere en monsunen selv, drev 

dhowen fremefter. Den var skibet både sejl og ballast ”(1961, 316) Her kommer en 

personificering hvor Saids hævnetørst får menneskelige egenskaber og kan drive 

dhowen frem endnu kraftigere end  monsunen selv og er som sejl og ballast for båden. 

 

Den sidste og ældste af rejsefællerne er Mira Jama, den berømte fortæller, som kunne 

fortælle historier, der fik blodet til at stivne i årene  (1961, 317 )  Det er en metafor 

som betyder at han  fortalte skrækkelige historier der gjorde alle rædselsslagne. Men 

han havde også kommet livet på for nært hold (metafor) (1961, 319)  Metaforen 

betyder at han havde risikeret sit liv for højt og det kan  man godt se fordi han havde 

fået både sin næse og begge  øren skåret af.  Den alvidende fortæller overhører Mira 

Jama og Lincoln diskutere livets mening og de sammenligner livet med en maskine som 

kan forandre vin til urin. ”Men,” siger Mira, ”de fortællinger som jeg har skabt de vil 

leve.” Fortællingerne (kunsten) er åbenbart af den højeste værdi.  Livet er forgængeligt 

men kunsten er evig. 

Den bøjede pælerod – en allegori  om skæbnen, drømmene og kunsten 

Her kommer en allegori - et træ som har fået sin pælerod bøjet. 

Mira Jamas allegori om den bøjede pælerod kan forstås på mange forskellige måder.  

Et træ symboliserer livet. Træet har tabt sin sunde og stærke pælerod, som har holdt 

det i live og det må nu prøve at live videre med den bøjede pælerod. Med den bøjede 

pælerod har træet mistet  mulighederne til at live videre som før.  Karen Blixens  havde 

som barn mistet sin far, siden sin jord i Afrika, sin største kærlighed, sit helbrede, sit 

ægteskab og sine muligheder til af få et barn. Hendes liv var slet ikke uden erfaringer.  

Mira Jama havde tabt sin evne til at fortælle  og Pellegrina havde mistet sin stemme.  

Alt er dette “begivenheder, oplevelser og forandringer som former tilværelsen for 

nogen uden at man selv har indflydelse på det.”10 Den store danske ordbog kalder det 

skæbne. Det var også Pellegrinas skæbne som operasangerinde at miste sin stemme 

og dermed sit identitet. Det var  Mira Jamas skæbne som den store fortæller at miste 

                                                      

10 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sk%C3%A6bne 
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sin evne til at forfærdes. Fortællerkunsten var hans identitet. Den bøjede pælerod er 

træets (livets) grumme skæbne og de mange små rødder ved overfladen, som træet  

sender ud er drømme som muliggør  menneskerne at slippe bort fra fænomenernes 

verden og leve videre og forvandle sine erindringer til fortællinger. Historien om 

kaffetræet er en allegori om en grim skæbne og hvordan den kan forvandles til kunst. 

(1961, 322) At drømme kan blive til fortællinger har længe været en udbredt tro. I 

sytten hundred tallet troede engelske læsere  f eks.at Ann Radcliffes  gotiske romaner 

kunne være  så uhyggelige fordi  almindelig omtale sagde at hver aften før hun lagde 

sig til at sove, spiste hun rå svinekoteletter til at stimulere hendes mareridt som hun 

siden kunne bruge som inspiration til sine romaner.  

Mira Jama har fortalt Lincoln at i stedet for at fortælle så drømmer han. 

Lincoln spørger nu Mira Jama om han drømmer to gange om det samme sted. 

 ”Ja, ja,” svarede Mira ”det er en stor Guds nåde, en stor henrykkelse for drømmerens 

sjæl. Efter lang tids forløb kommer jeg i mine drømme tilbage til skuepladsen for en 

tidligere drøm, og mit hjerte løber og ler, (besjæling) (1961, 324) som en lille bølge 

løber og ler på stranden” (besjæling og sammenligning) (1961, 324) 

Lincolns fortælling 

 

Nu slutter den alvidende fortæller sin fortælling og første persons fortælleren Lincoln 

Forsner begynder at fortælle historien om sit liv og hvordan han mødte den dame som 

lærte ham at drømme. Alle fortællerene, foruden den alvidende fortæller,  er første 

persons fortællere og er identificerbare karakterer i fortællingen.  Første persons 

fortællerene har  alle bagudsyn. Lincoln fortæller Mira at han må forstå  så meget som 

han kan og lade resten være fordi; ”Det er ikke nogen dårlig egenskab ved en 

fortælling, at man kun forstår halvdelen af den.” 

Lincolns far ville gifte Lincoln med en ung naboenke som havde dannet et ømt venskab 

med (metafor for at have et forhold til 1961,327) Lincolns tvillingesøster. Lincoln fik lov 

til at rejse i ni måneder før brylluppet og  skulle ledsages af en af hans fars 

skolekammerat som længe havde spist nådsensbrød hos ham ( en metafor; 
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skolekammeraten  havde længe levet af farens barmhjertighed (1961 327) ) Han 

møder kvinden, Olalla  i Rom.  Hun var som en stjerne. (1961,328)  Sammenligning. Det 

var samme forskel på hende og andre kvinder, som der er på en overtrukket og en 

stjerneklar himmel (sammenligning (196, 328) 

Måske  du også i dit liv har mødt sådanne kvinder, som er selvlysende og stråler i 

mørket som trøske. 11  ( antitese og sammenligning 1961, 368)  Antitese  er en 

modsætningsfigur, hvor en modstilling af  led, kontrasteres i betydning eller 

stemning12. Det må være spøg. Forfatteren synes måske  at Lincoln overdriver i sin 

beskrivelse af den selvlysende kvinde som stråler i mørket og beslutter sig til at lave 

lidt kommers. 

 Lincoln fortæller om sit liv med sin far  og siger: Således var jeg hele livet igennem, 

under min faders ægide, (under min faders beskyttelse) forblevet oplært til at krydse 

op mod alle livets vinde og strømme. (1961,329) Ægide er et fremmed ord som betyder 

beskyttelse  men er også  Zeus og Pallas Athenas skjold som alle var bange for. 

Lincoln siger til Olalla at hun ikke har noget hjerte.  ”Åh jo,” sagde hun til sidst ”jeg har 

jo nok et hjerte, men det er begravet i haven til en lille hvid villa i nærheden af Milano” 

”For bestandig?” spurgte jeg. ”Ja, det er for bestandig,” svarede hun ”for det er det 

yndigste sted.” Et hjerte er et symbol for kærligheden og den hvide villa er et hus som 

Jøden har givet hende. Hun er ligesom en datter til Jøden. Han  har  beskyttet hende 

fra hun var seksten år. Men det er mindet om Pellegrina som Jøden har begravet i 

haven. (1961,330)  Om sin kærlighed til Olalla siger Lincoln; Hvis jeg ville have prøvet 

på at forlade hende ville mit hjerte, (min kærlighed) tænkte jeg, løbe tilbage til hende 

af sig selv (personificering) (1961,331), ligesom vand løber nedefter. (sammenligning 

(1961,331)  Hjertet er et symbol for kærligheden.  

Skyggen – Jøden  - Djævelen 

Lincoln opdager at Jøden holder sig i nærheden af Olalla og at han kredsede omkring 

hende så støt som månen omkring jorden. Sammenligning (1961,332) 

                                                      

11 trøske er en lidelse hos småbørn, mælkehvide belægninger på  mundens slimhinder og som forårsages af 

trøskesvamp 

12 (Ulla Albeck. 1969,181) 
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Lincoln spørger Olalla om hun kender Jøden og hun svarer at han er hendes skygge 

som hun har solgt til djævelen for at få fred i hjertet, lidt kommers. Ideen om at sælge 

sin skygge er  fra 1814 og kommer  fra  Peter Schlemihls vidunderlige Historie af  

Adalbert von Chamisso, hvor en mand sælger sin skygge for en tryllepung der altid er 

fuld af penge.  H.C. Andersen brugte senere personen i sit eventyr “Skyggen.” i året 

1847. Skyggen symboliserede hos de gamle Egypter menneskets følelseslegeme eller 

astrallegemet. Egypterne troede at når det fysiske legeme er borte,  dvs. mennesket 

sover eller dør, så kan følelseslegemet leve alene og tage hvor som helst. 13 En drøm er 

derfor astrallegemets oplevelser når mennesket sover.  Mange mennesker som har 

oplevet døden fortæller at de har set det fysiske legeme men at de og det fysiske 

legeme blev først forenet igen når noget eller nogen bragte det fysiske legeme tilbage 

til live. Pellegrinas fysiske legeme lever  men hun har solgt sin skygge til djævelen. 

Skyggen er hendes erindringer om sit liv som Pellegrina før hun mistede sin stemme. I 

stedet for at skyggen er taget fra hende må hun ikke møde sin bedste og eneste ven. 

Jøden må aldrig se hende eller tale med hende fordi så er pagten afsluttet og hun vil  

igen huske Pellegrinas guddommelige stemme og sit tidligere liv og det kan hun slet 

ikke tåle. Intertekstualitet  (1961, 333)   

Lincoln beskriver  sin kærlighed til Olalla og hvordan han opdagede at han ville miste 

hende.. ”Universet og jeg dermed var på vingerne til den syvende himmel. Nu ved jeg 

godt nok hvad denne fornemmelse betyder. Det er begyndelsen til et uigenkaldeligt 

farvel, det er hanen der galer.” Hanen er den årvågne vægter der galer når der er fare 

på færde.14 Lincoln ved, når han får den dejlige  følelse som han beskriver, at det er en 

varsel om at han vil nu miste sin Olalla. Det er Jesus forvarsel til apostelen Peter; ” Før 

hanen galer to gange har du fornægtet mig tre gange” (Marcus 14,66-72) 

Intertekstualitet. (1961, 334)  På sin rejse når Lincoln søger sin elskede Olalla, sidder  

han på et hotel i Andermatt og møder  her to  unge mænd som kommer ind i 

restauranten.  Lincoln kender den ene Friedrich von Hohenemser som han kalder Pilot 

fordi han synes han ligner en af sine hunde i England med samme navn. Den anden er  

Pilots ven og rejsefælle Baron Gyldenstierne som er en stor kvindeforfører  fra Sverige.  

                                                      

13 http://www.visdomsnettet.dk/o-1436/ 

14 Gyldendal den store danske 
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Lincoln beskriver Pilot som en kedelig ung mand, helt uden selvtillid og evne til at 

tænke selvstændigt.  Til at beskrive Pilot citerer Lincoln en filosof, René Descartes, som 

sagde ”Cogito ergo sum” eller ”Jeg tænker, altså er jeg til.” (1961, 339 

intertekstualitet)  Pilot gentager disse ord  i  de mærkeligste sammenhænge f eks ”Jeg 

foretrækker mosel for rhinskvin, altså er jeg til.” Lincoln tænker ironisk  og viser 

dermed sin foragt for Pilot.  Jeg ville den aften have givet meget for en virkelig god 

hunds selskab og tænkte med vemod på mine gamle hunde i England. Ironi (1961, 340) 

Pilots fortælling –  en hattehandler og konspirator 

Nu er det Pilots tur at  fortælle sin historie. (genfortalt af Lincoln) 

Han rejste til Luzern og  skulle besøge sin onkel  de Wattelille men på vejen skulle han 

købe hatte for nogle af Coburgs damer  hos en  kendt modehandler i Luzern. Hun var 

kaldt Lola og kunne sy de yndigste hatte. Hun var en konspirator, et geni, en Circe som 

”med sine små hænder rullede laviner og satte dem i gang”(1961, 345)   En metafor.  

Selvom hun ikke var stærk (små hænder) kunne hun være ophavsmand til store og 

alvorlige begivenheder. Circe var en  græsk gudinde,  en heks, som kunne forvandle 

mænd til dyr og var også en konspirator som Lola 15 (Intertekstualitet  1961,345)  

Pilot kommer tilbage til at hente sine veninders hatte og finder  Lola i en 

barrikadekamp.    Pilot skyder en biskop og får  sit højre ben skudt over.  Han må 

derfor være i tre uger hos Lola i hendes kvistværelse. Han forelsker sig i hende. Hun er 

som en mor til ham, lytter til has historier og giver ham selvtillid. Hos hende finder han 

det som han har altid savnet - sit identitet. Han må nu forlade Luzern. Lola siger at hun 

kommer aldrig tilbage til Luzern men hun giver ham alle sine smukke hatte som en 

afskedsgave;  ”Her har De skyts til at indtage damehjerter.”   

Her har De våben (hatte) til at sejre damehjerter. (1961, 348 metafor) 

 Pilot følges med den gamle Jøde til at møde en af Lolas venner, som skal vise ham vej 

ud af Luzern. Han kommer ud af  de Watterlilles vogn og siger ”Se, her har vi altså 

madame Lolas lille fangne irisk”  Irisk er en fugl men betyder muse i grisk mytologi. 

Muse er en som inspirerer  kunstneren. 

                                                      

15 https://en.wikipedia.org/wiki/Circe 
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” Ja, det er hendes golem” siger Jøden og smiler. (1961, 349 ) Golem er et fremmed ord 

brugt om en artificiel kreatur lavet af ler, indblæst af liv og er lavet til at gøre noget 

som troldmanden selv ikke tør udføre. Ordet golem kommer fra det jødiske sprog og 

Jøden bruger det her som en metafor for Pilot og hans  heltedåd.  (ironi) 

Nu slutter Pilot sin fortælling og Lincoln er nu blevet rigtig bekymret fordi Pilots Lola  

og hans egen Olalla  har vist sig at have meget tilfælles. Olallas og Lolas personer ligner 

hinanden. 

”Og når så en gammel Jøde kommer til syne midt i historien som en lampens ånd, ja så 

er det da tydeligt nok at jeg ikke er rigtig i hovedet.”  Intertekstualitet (1961, 350) 

Lampens ånd er en karakter  fra en av Tusind og en nats fortællinger hvor Aladdin er 

hovedpersonen. Scheherazade  fortæller historien.  Lampens ånd er en dijnn som 

kommer uden videre når lampen gnides og  kan opfylde alle Aladdins ønsker.  Som en 

lampes ånd er her også en sammenligning, det er nogen som dukker op pludselig. 

Baron Gyldenstierne, fuld af selvtillid, ser straks  muligheder for at bruge Pilots hatte 

og vinde mange kvinders hjerter,  og siger ”at det er ikke meget ved at befri en kvinde 

for det klædningsstykke (hatten). Jeg har tværtimod  ladet dem beholde hatten på efter 

at alle andre er faldet og skal man have noget smidt i hovedet så foretrækker jeg 

chemisen.” (Ironi)  Pilot spørger Baronen; ”Har du aldrig haft et eventyr med en kvinde 

uden at få chemisen i hovedet?” ( 1961,351)  Sarkasme.  

Baronens fortælling – ironi, modsætningsfigurer og fremmede ord 

Baronen fortæller nu Pilot et af sine mange kærlighedseventyr i gengæld for Pilots 

tilståelse. (ironi)  Baronens fortælling  som  kendetegnes af humør og ironi er 

genfortalt af  Lincoln. 

Baronen  blev sent fra Stockholm til Saumur i Frankrig hvor han fandt et samfund af   

adellige ugifte pensionister som havde mistet alle sine ejendele i revolutionen.  

I Saumur syntes Baronen han var ”som en man, som var blevet sat op på en hylde midt 

i en række flasker gamle vin og gamle syltekrukker, tilbundet med pergament. ”(1961, 

353) Sammenligning og Ironi. (Her sammenligner Baronen pensionisterne med 

syltekrukker og flasker gamle vin))  

Men her midt imellem pensionisterne finder Baronen sin hellige Rosalba.  
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Hendes  egenskaber, ungdom og rigdom, gjorde hende meget dyrebare  for alle de 

gamle tørre hjerter i den lille provinsby. Synekdoke. (1961,352)  pars pro toto  En del 

for helhed. De gamle tørre hjerter bruges her som en metafor for  pensionisterne i 

Saumur.   De elleve tusinde jomfruer fra Køln har haft balfeber da de i himlen blev 

forestillet for den højhellige Maria Magdalena. (Ironi) De elleve tusinde jomfruer i Køln 

led alle martyrdøden på sin pilgrimsrejse med  Ursula som var kristen og skulle giftes 

med en hedning fra Bretagne. Jomfruerne blev alle dræbt af hunnerne  i Køln. Her 

sammenligner Baronen Rosalbas status hos de gamle pensionister i Saumur ved Maria 

Magdalenas status i himlen midt imellem de elleve tusinde jomfruer i Køln.  16 

Intertekstualitet (1961, 353) 

Baronen fortæller om sin ven Waldemar Nat og Dag som er også blevet helt betaget af 

kvinden Rosalba. Han beskriver hende som en helgen. Hun  sidder som en frisk 

udsprungen blomst (sammenligning) midt i mellem  byens gamle tørre frøhylstre. De 

gamle tørre frøhylstre er metaforer for de gamle fattige pensionister i Saumur. Ironi 

Hun er svane i det evige livs sø.  (1961, 353)  En metafor for Rosalba. (ironi) 

Waldemar nat-og-dag) fortæller om  Edelfaule og Pourriture noble. (1961, 353) Her 

viser fortælleren det tyske og det franske ord for vindruer som bruges til hvidvin og 

skal være overmodne og tørre lidt ind før de bliver søde. Saumur i Frankrig er kendt for 

sine hvidvin. Waldemar nat-og-dag sammenligner her duften af den lidt ældre Rosalba 

med duften af vin lavet af gamle tørrede vindruer. Det kan man godt kalde ironi. 

En  lille glorie, så  klar som flammen på et spegelys (1961, 354) Sammenligning. 

Spegelys er et lys af tælle som lyser ikke ret meget. Rosalba har fortalt om et syn som 

hun havde haft hvor den hellige Josef har fortalt hende at i Paradis skal hun have 

opsyn med de små martyrer. ”Hun var så fuld af liv, at man følte, hvilket godt valg den 

hellige Josef her havde gjort. De små martyrer ville få det overmåde lystigt”  (1961, 

354-55)  Ironi . 

Nu beretter Baronen om sine vanskeligheder ved at vinde Rosalbas kærlighed. Han 

bruger franske begreber fra balletten  til at beskrive sin situation.  Pas de deux;  På  

fransk betyder  det dans for to (1961, 355) Baronen bruger dans som en metafor for 

erotiske tilnærmelser eller hvad som helst som mænd gør for at opnå en kvindes 

                                                      

16 http://gadekrydset.dk/Alamank/dagsnavn.php?&date=1021 
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opmærksomhed før de kan vinde hendes kærlighed.  Corps de ballet; er en gruppe 

balletdansere, som ikke er soloister  (1961, 355)  Baronen og Rosalba er ikke alene, de 

har det ærværdige corps de ballet på scenen, det vil sige pensionisterne i Saumur er 

tilstedeværende.  Baronen bruger franske begreber fordi ballet som flere kunstarter 

bruger sit særlige sprog. I ballet og drama bruger man tit fransk men  italiensk er den 

klassiske musiks og operaens sprog.  Ville denne helgeninde være vanskeligere at 

forføre end andre eller lettere? Der siges jo at den gamle stridshest altid rejser hovedet 

når trompeten er taget frem. (1961, 356)  Ironi.  Baronen den store kvindeforfører  

længes efter at vide om det bliver vanskeligere at forføre en helgen end andre kvinder. 

Baronen tror nemlig ikke  helt på Rosalbas uskyldighed. Baronen; ”Jeg vidste dog at 

jeg, når dansen var til ende, havde en behagelig overraskelse i beredskab for hende.” 

(1961, 356) Ironi.   Dansen er  en metafor for erotiske tilnærmelser  og en behagelig 

overraskelse  er måske også en metafor for  det som kommer bagefter hvis de erotiske 

tilnærmelser bærer frugt. Aldrig før havde jeg truffet så hellig en heks og så kåd en 

helgeninde (oxymoron) (1961, 357) Her har vi to modsætningsfigurer (oxymoron) 

hellig-heks og kåd-helgeninde.  Baronen tror slet ikke Rosalba er så uskyldig som hun 

synes.  Hun er ikke troværdig. Baronen og hans venner skal deltage i en kappestrid den 

samme dag som Baronen og Rosalbas stævnemøde er planlagt.” Betingelserne i den 

(kappestriden) var at vi i løbet af en dag skulle ride tre franske mil, drikke tre flasker af 

provinsens vin og elske tre damer på ruten for vor ridt. (1961, 357) Her bruges talen tre 

fra eventyret. (et eventyrligt træk) Baronen kommer til sit rendezvous (stævnemøde) i 

Rosalbas boudoir (en dames sove og påklædningsværelse) og hun var som en lilje i 

storm, hvid og svajende med tårevædet ansigt.  Sammenligning, symbol og ironi (1961, 

359) Lilje er et symbol for uskyld, skønhed og jomfruelighed.  Nu advarer Rosalba 

Baronen om at  Zumalas spøgelse vil hente ham, ligesom faderens spøgelse i operaen 

Don Juan hentede Don Juan hvis hun  svigter  den afdøde general. ”Har du nogen sinde 

hørt historien om Don Juan?” Husker du da den scene, hvor kommandantens statue 

kommer og henter ham? En sådan statue står der på general Zumalas grav i Spanien” 

(1961, 359)  Intertekstualitet  Baronen svarer:  ”Ja, gid den må holde ham ned i den.” 

Ironi (1961, 359) Rosalba; Jeg tror ikke at nogen anden mand i verden kunne været 

faldet så godt ind i tragedien som du. Du er i sandhed værdig til at komme ind i den. 

”Så lad mig da komme ind,” gispede jeg. (1961, 360)  ironi ” Thi snart er det for sent og 
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vi får de skæbnesvangre skridt (statuens skridt) at høre på trappen, marmor imod 

marmor”. Intertekstualitet. Don Juan, anden akt (1961, 360)” 

 

Baronen  fortæller at han har set at  Rosalba virkelig var brændemærket som en heks 

(sammenligning 1961, 360) og fra hendes venstre øre ned til nøglebenet løb et dybt ar 

som en lille hvid snog. (sammenligning 1961,361   

En dame med sin pige går i gennem stuen hvor de sidder og Pilot står op og står som 

en statue (sammenligning 1961,361) ” Det var hende det var madame Lola fra Luzern.” 

Lincoln siger at denne dame har ikke noget tilfælles med Jomfruen fra Orléans  (1961, 

362) Jeanne d’Arc, nationalheltinde i Frankrig og en helgen i den katolske kirke 

(intertekstualitet ) og spørger portneren om hvilken dame det er i den sorte juste-au-

corps; en frakke ( et fremmed ord, 1961,362).  

Hun havde med en viften af sin kjole sluppet min hjerte ude af sit fangenskab (hjerte er 

et symbol for kærlighed som her har været i fængsel) og jeg havde atter livets vinde i 

mine sejl og dets strømme under kølen (metafor) (1961, 363)   Her har  Lincoln  fået en 

båds egenskaber og kan  nu igen sejle videre. Han har været i nærheden af sin 

elskerinde. Nu viser Jøden sig og rejsefællerne genkender ham alle. I deres forbløffelse 

ser de ud som de var gjort af træ (sammenligning  1961, 363). 

Der stod vi, som tre jagthunde omkring en rævegrav (1961,365 sammenligning) 

Lincoln som tror Jøden har drevet Olalla på flugt vil nu beskytte hende. Ved denne 

tanke, steg mit hjerte lige lodret til vejrs. Hans kærlighed voksede, (et hjerte er et 

symbol for kærlighed), som en lærke ( sammenligning og ironi, 1961, 365) 

Vi gik foroverbøjede som gamle mænd (sammenligning 1961, 366) 

Månen, som styrtede af sted bag de tynde skyer, viste os vejen. (besjæling 1961,366) 

De indelukkede vinde rasede vildt i den og tumlede omkring, som kæmpende hunde 

der bliver holdt fast ved halsbåndet. (1961, 367) Besjæling og  sammenligning 

Langt oppe i bjergene……..føltes den tynde luft, som om en spand isvand var blevet 

slået ud over vore hoveder  (1961, 367) Sammenligning.  

Lincoln ser Olallas vogn……den hældede til siden og syntes mig så stor som et hus. 

Sammenligning (1961, 367).  Hendes kusk  ligesom vor egen kusk havde måttet opgive 

at komme videre. (1961, 367) sammenligning. Lincoln får øje på Olalla. Hun ilede af 
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sted lige så hurtigt som jeg selv og sammenbøjet som jeg  (1961, 368) Sammenligning 

og gentagelse. 

Hun på sine lange ben så ud som en trane der løber langs med jorden for at fange 

vinden og komme på vingerne. (1961,368) Sammenligning 

Medens jeg hastede af sted her på den mørke jord lige så hurtigt som månen oppe på 

sin himmel (1961, 369) sammenligning, tænkte jeg igen, at nu var det tydeligt, at jeg 

var fra sans og samling. Det var jo virkelig også en forrykt situation, ganske som en 

extravaganza  på et af Roms marionetteatre. (1961,369) Sammenligning (extravaganza 

er en komisk opera eller et musical) 

 Olalla åbner de store øjne, mørke som to dybe afgrunde (1961,370 ) sammenligning 

 Fuglen også fyld af rædsel, havde det samme ansigt som Olallas i bjergpasset. 

(1961,371) sammenligning. 

Baronen som havde  øjne som en kat  (sammenligning 1961, 374) siger om Lincoln 

Vi burde ikke have beskrevet ham så mange yndigheder, for han har indtil nu kun set 

sit lands kvinder og det har gjort ham forrykt med det samme. (1961, 374-5)  Ironi. 

Da Baronen finder Rosalba på vej til klostret siger han; ”Så er det virkelig dem min 

hellige Rosalba, der gør holdt her halvvejs på vej til himlen. Jeg ønsker dem held i deres 

nuværende noget behageligere karriere.”(sarkasme) (1961, 375)  

Rosalba havde fortalt ham, at den hellige Josef havde i drømme sagt hende, at hun 

skulle i himmelrige passe på  de yndigste børn, de små martyrer.  

Pilot falder på knæ og beder Madame Lola sige hvem hun er.  

Baronen  siger: ”Denne madame Rosalba, elle se moque des gens“(1961, 376). Ironi 

Hun laver grin med herrerne.” Det er Jøden der har holdt farvepotten ved alle Deres 

udklædninger” (1961,376)  Det er ham som har hjulpet dem ved alle deres 

maskerader.(metafor) 

 Kvinden flyver bort ”ganske som en mursvale, når den kaster sig ud fra en skrænt” 

(1961,377) sammenligning. Hendes hoved faldt tilbage som hovedet på en død blomst 

(1961, 377) sammenligning. 

Jøden fortæller Pellegrinas historie –teaterbranden  

Lincoln; Så vågnede min hukommelse og genkaldte noget (1961,379) personificering 
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Hun var just den stjerne, som min fader og moder talte om……..(1961, 379) stjerne er 

en metafor for divaen Pellegrina. 

Jøden fortæller at unge piger under sytten år dansede nøgne for ham. 

Her blev baronens opmærksomhed vakt. Han smilede anerkendende til den gamle 

mand. ”De kedede Dem ikke” sagde han. (ironi) (1961, 381)  

Hun svømmede fremad i livets dybder og mysterier, som en ung haj i havet. 

Sammenligning,(1961, 382) Her beskriver Jøden hvor let det var for  Pellegrina  at  

synge. 

Hun arbejdede som en slave under pisken. (1961, 383) sammenligning.  Jøden 

fortæller hvor ivrigt  Pellegrina arbejdede i teatret. 

De kaldte hende på teatret Lucifera (1961, 383) Lucifer er en engel som blev kastet ned 

fra himmelriget fordi han syndede. Lucifera er det feministiske aspekt af Satan. 

Pellegrina er meget smuk, synger som en engel, men er meget selvkær. Måske lignede 

Pellegrina  Lucifera og var derfor  kastet ud af teatret som var hendes himmelrige? I sin 

lille hånd hold hun de vises sten i musikken den forvandlede alt, hvad hun rørte ved til 

guld: (1961, 385) De vises sten i musikken er en metafor for ”den fuldkomne kosmiske 

bevidsthed i musikken” I alkymien er de vises sten en magisk substans hvormed uædle 

metaller kunne omdannes til ædle.  

Da Jøden fortæller Lincoln, Pilot og Baronen om branden i teatret og hvordan 

Pellegrina mistede sin stemme  og hvad kunne sammenlignes med hendes tab af  

stemmen  citerer han historien om den kongelige jomfru som på vej til sit bryllup blev 

voldtaget (1961, 390) ”For pigen var det ingen dødssynd for de fandt hende på marken, 

den trolovede pige råbte, og der var ingen som frelste hende.” (Mos. 5.)  

Intertekstualitet. 

Jøden fortalte Pellegrina  at han havde skrevet en ballet om deres skæbne som han vil 

kalde Philomela. (1961, 392-393) 

Navnet  Philomela  er et godt eksempel på et fremmede ord som skjuler en gammel 

historie som læseren kan finde sin vej til. 

Bag navnet Philomela er en meget tragisk historie fra græsk mytologi. Philomela, som 

betyder ”hende der elsker sang,” var en prinsesse fra Athen. Hendes søster blev gift 

med en konge som senere  voldtog Philomela og skar hendes tunge ud så hun ikke 

kunne fortælle om gerningen.  Hun fortalte sin søster med at brodere billeder af det 
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som var hændt.  Begge søstrene og kongen blev siden forandret til fugle.   En fugl er et 

frihedssymbol. Måske blev de på den måde befriet fra deres barske skæbne.  

Philomela blev forandret til en nattegale, derved fik hun sin smukke stemme tilbage. 

Kongen blev forandret til en falke. Falken symboliserer magt.  Jøden bruger navnet 

Philomela  fordi hun, som elsker sang har også som Pelegrina mistet sin stemme men 

har nu fået den tilbage som nattegale.    

Pellegrina spiller sin sidste rolle   

Her begynder Lincoln, som nu har sluttet sin fortælling af Jødens historie, at fortælle 

hvad skede i klostret. Pellegrina ligger på en båre i  klostret. Nu vågner hun. 

Hendes mørke øjenhår sitrede som vingerne på en sommerfugl, der sidder på en 

blomst. (1961, 400)  En meget billedlig sammenligning. 

Jøden prøver at skjule sig for Pellegrina.  Hun har solgt sin skygge (Pellegrinas 

følelseslegeme)  til at få lidt fred i sit hjerte og har dermed har hun sluttet al kontakt 

med Marcus sin trofaste ven. Hun har kunnet skrive til ham hvis hun måtte skifte 

identitet. Hvis hun ser Jøden  eller taler med ham er pagten  ved djævelen ophævet og 

hun får igen Pellegrinas skygge og kan huske Pellegrinas identitet. Pellegrina ser Jøden 

og siger ”Godaften, Marcus.” Jødens strube bevægede sig  som om han ville tale (1961, 

400) sammenligning, Medens han havde fortalt sin historie  var han blevet så hvid, som 

om der ikke mere var en dråbe blod i ham. (1961,401) sammenligning. Men når han 

svarede hende  overgødes hans ansigt af en dyb æde, glødende rødme, som en drengs, 

eller som en ung piges, der bliver overrasket i sit bad. (1961, 401) sammenligning.  

Pellegrina vil nu spille Donna Annas rolle i anden akt af Mozarts Don Juan. Jøden 

fortæller Pellegrina hvor hun skal begynde at synge og gentager hendes replik. Det var 

netop i denne scene som Pellegrina mistede sin stemme i det brændende teater  ”Don 

Juan” det er brevarien, der begynder med dit recitativ  ”Crudele? Ah nó, mio bene! 

Troppo mi spiace allontanarti un ben che lungamente la nostr´alma desia”(1961, 402)  

Italiensk er operaens sprog.  Intertekstualitet. I det samme øjeblik som hun gentog 

denne replik ud af den gamle opera overskylledes hendes hvide knuste ansigt af en dyb 

mørk farvebølge, som en ung bruds rødme.  (1961,402) Sammenligning. 
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Pludseligt brast hendes ansigt, ligesom nattegammel is på en pyt brast når jeg som 

dreng kastede en sten i den.(1961, 402) Sammenligning.  

 

”Pellegrina er kommet tilbage. Nu er hun igen på scenen. Til Guds ære som før. 

Kom nu tilbage, alle I som lider og har det hårdt, kom til mig igen” sagde hun ”jeg vil 

synge for jer, kom tilbage, mine børn, mine venner. ” (1961,403) Intertekstualitet  Kom 

til mig, I alle som slider jer trætte og jeg vil give jer hvile (Matt. 11. 2-6.)     

Denne scene kan godt fortolkes som:  Kunsten er evig og derfor guddommelig og 

kunstneren er den ene, som til Guds ære, og kan skabe det guddommelige her på 

jorden. Hele Pellegrinas liv som kunstner var til guds ære. 

Jøden råbte;” Donna Pellegrina Leone. Tæppet går op for anden akt” 

Som en soldat ved reveillen, som en stridshest ved trompetens lyd, samlede hun sig 

ved hans ord. (1961,403) sammenligninger.  Nu dør Pellegrina.  

 Jøden ; ”Lisgadal rejiiskadisch schemel robo” (1961, 404)  Det er en del af kadisch, en 

hebraisk bøn,  som en  far skal sige over sin  datter eller sin søns lig  eller en søn skal 

sige over sin  moder eller faders lig.  Det betyder ”Lad hans (Guds) navn være ophøjet 

og helliggjort” Intertekstualitet. 17   

Lincoln til Jøden: ”Hr Cocoza, nu begraver de altså ikke denne gang den store 

kunstnerinde hvis grav de tilkastede  for så mange år siden, men den kvinde, hvis 

trofaste ven de altid har været. ”  

Jøden til Lincoln ”Vous êtes trop bon, monsieur.”(1961, 404)  fremmede ord ”De er alt 

for venlig min herre. 

Mira Jama konkluderer 

Den alvidende fortæller kommer nu igen  og fortæller om Lincolns og Mira Jamas 

samtale om de roller som Pellegrina kunne have spillet hvis  hun ikke havde mistet 

livet dengang. 

Til sidst kommer nogle ord fra Mira Jamas hjerte. 

                                                      

17 Goldschmidt M. En Jøde. 
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Mira Jama  siger i fortællingens slutning: ”Jeg er i sikkerhed  hvor som helst jeg 

færdes. (1961, 406) Intertekstualitet   

  

(Salme af David 23.1)   

Skal jeg end vandre gennem dødsskyggens dal 

har jeg dog intet at frygte, 

for du går ved min side 

din kæp og din stav beskytter mig 

 

Mira Jama siger: Det står dog også skrevet i din egen hellige bog, at alle ting tjener den 

til gode som elsker gud.” (1961, 406) Intertekstualitet.  

(Roman 8.2)  Alle ting tjener den til gode, som elsker gud.  

Mira Jama….lagde sig til at sove så ubevægelig som et lig. Sammenligning (1961, 407) 
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Fortællingens struktur  

Kinesiske æsker 

Tusind og en nats  samling af arabiske eventyr har den same struktur som Drømmerne. 

Drømmerne har en rammefortælling om tre mænd som sejler på en nat på en dhow og 

en af dem fortæller og genfortæller flere historier. Tusind og en nats rammefortælling 

handler om en sultan som er blevet bedraget af sin hustru.  Han vil derfor hævne sig på 

alle sine andre hustruer. Hver dag gifter han sig med en ny ung og smuk kvinde. Næste 

dag bliver hun halshugget og han gifter sig med den næste. Men til sidst  gifter han sig 

med den smukke og kloge Scheherazade.  Hendes fortællinger er både spændende og 

tilknytter sig til de andre så sultanen må lade hende leve  fordi han længes efter at 

høre den næste fortælling. Strukturen er en rammefortælling, hvor historien om 

Scheherazade og sultanen skaber rammen. De tusind indlejrede fortællinger er de 

eventyr  og myter som Scheherazade fortæller sin mand hver nat til at redde sit liv. 

Blixen sagde at hun ikke ville blive kaldt forfatter, hun ville være fortæller som 

Scheherazade.  Blixen har måske  lært fra  Scheherazade  at spille på de to funktioner 

som knytter sig til fortællingen. Hun udsætter fortællingen  så den ikke når helt frem til 

slutningen og hun lader læseren ane af og til i hvilker retning  fortællingens handling  

går.18   

Karen Blixen bruger også det kinesiske æskesystem  i sin fortælling.  Drømmernes 

struktur er en kinesisk  æske hvor en rammefortælling indeholder den næste fortælling 

i hvilke man finder endnu andre fortællinger. Det kan også beskrives som flere 

forbundne fortællinger inden i hinanden. Æskesystemet muliggør Blixen at skabe rum 

for flere fortællere og flere fortællinger i Drømmerne. Hvis man har flere end en 

fortæller kan en fortælling kaste lys på  de andre fortællinger. Rammefortællingen, 

som er iscenesat i dhowen  i 1863,  har en verden, som omfatter  fortællingens 

begyndelse og slutning. 

                                                      

18 Charlotte Engberg. Billedets Ekko s.160 
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I  Drømmerne oplever læseren den gamle fortæller situation. I begyndelsen  åbner den 

alvidende fortæller fortællingen og  beskriver naturen,  og fortæller læseren hvor og 

hvornår fortællingen foregår og hvilke personer er om bord i dhowen.  Han overhører  

Mira Jama og englænderen Lincolns samtale hvor de filosoferer om livets 

forgængelighed, kunstens evighed og skæbnen. Han fortæller også læseren historier 

om de tre rejsefællers liv. Han er den ene som kender deres skæbne og synes at før 

hovedfortællingen begynder må læseren få noget at vide om aktørerne om bord til at 

forstå bedre deres situation. Det hele ligner en indledning til et drama, en prolog, hvor 

dramaets tema angives. Læseren er nu ligesom en tilhører til et drama  i Grækenland i 

oldtiden hvor rammefortællingen har fået den samme rolle som prologen i de første 

dramaer. Den alvidende fortæller er nu forfatterens talerør som  fortæller læseren at 

fortællingen skal handle om skæbnen (træet som har fået sin pælerod bøjet), livets 

forgængelighed ( Mira Jama og Lincolns samtale) og kunstens evighed. (”men de 

fortællinger som jeg har skabt de vil leve”). Det er to slags fortællere i Drømmerne den 

alvidende tredje persons fortæller og fire første persons fortællere. Alle fortællere, 

foruden den alvidende fortæller, er karakterer i fortællingen og er identificerbare.  

Første persons fortællerene har  alle bagudsyn og skaber nærhed mellem læseren og 

fortælleren. Efter at den alvidende fortæller har sluttet sin prolog begynder 

hovedfortællingen.   Første persons fortælleren Lincoln begynder  sin fortælling hvor 

han fortæller Mira Jama  og Said sin livshistorie og  hvor og hvordan han mødte Olalla 

som han endnu søger efter. Det er den første fortælling i hovedfortællingen  som er 

iscenesat i 1843 tyve år før rammefortællingen. Lincolns fortælling foregår  i Rom, 

England, Nepal, Basel, Amsterdam og Andermatt.  Den næste fortælling i 

hovedfortællingen begynder  når Pilot, som Lincoln har mødt i Andermatt,  fortæller 

Lincoln og Baronen om sin revolutionere Lola i Luzern i Schweitz  og som Lincoln nu 

genfortæller sine rejsefæller på dhowen.  Den tredje fortælling  i hovedfortællingen er 

når Baronen, Pilots ven, som Lincoln har også mødt i Andermatt  fortæller  Lincoln og 

Pilot om sin elskede Rosalba. Deres verden er i Saumur i Frankrige og denne fortælling 

er nu også genfortalt på dhowen af Lincoln. Den fjerde fortælling i hovedfortællingen 

er når  Jøden fortæller Lincoln, Baronen og Pilot  om  Pellegrina og Jødens skæbne. 

Jødens verden er i Venedig,  Milano og  Amsterdam. Denne fortælling er  også 

genfortalt på dhowen af Lincoln.  Til sidst kommer den alvidende fortæller tilbage og 
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slutter fortællingen.  Alle aktørerne som fik lov til at have en stemme  i oldtidens 

drama i Grækenland  var mænd som bar masker.  Alle eksplicitte jeg-fortællerene  i 

Drømmerne  er også mænd. De bærer også masker som de andre karakterer i dramaet 

men læseren lærer mange af deres hemmeligheder at kende i fortællingen men må 

gætte sig til de andre. Blixens kinesiske æskesystem muliggør hende at imitere den  

mundlige fortællings metode hvor fortællingen som går fra mund til mund og som 

flere forfattere har i gennem tiden fortalt og forandret,  fortælles  nu til sidst i den 

skriftlige fortælling.  Hun bruger fremmede ord, fremmede  sætninger og andre 

stilistiske virkemidler som åbner læseren veje til endnu flere fortællinger. 

Åben slutning 

Drømmerne har en åben slutning som den modernistiske novelle. Jeg tror ikke det er 

tilfældigt.  I fortællingen ”Det uskrevne blad” udtaler Blixen sig om den talende 

tavshed og siger ”Hvor fortælleren er tro mod historien vil tavsheden til sidst tale.” 

Drømmerne har fire indlejrede fortællinger  som aldrig når til slutning. De har alle en 

åben slutning. Hovedslutningen i  hele fortællingen er også åben. Lincolns historie 

slutter da Olalla forsvinder fra Rom mens han prøver at få lov hos sin far til at gifte sig 

med hende. Pilots historie slutter når Lola siger farvel, giver ham alle sine hatte og 

siger at hun aldrig vil komme tilbage til Luzern. Baronens fortælling  slutter når Pilot 

opdager at Rosalba har det samme brændemærke som Lola. Fortællingen slutter 

siden, når Pellegrina får sit identitet tilbage, spiller sin sidste rolle og dør.  Læseren har 

ikke den ringeste anelse om hvordan de tre  forførte elskere vil reagere på Pellegrinas 

død og forræderi.  Lincoln  spørger sig selv hvilken roller Pellegrina kunne have påtaget 

sig hvis hun havde levet.  Han ser hende helst som danserinde, troldkvinde eller en lille 

sjakal – en ådselædende hund! 

Tomme Pladser 

Hvordan læseren oplever og forstår en fortælling bestemmes delvis af hans/hendes 

egne erfaringer, køn og alder. Fortællinger, hvor læseren  kan selv fylde i de tomme 

pladser,  er derfor altid åbne for mange forskellige fortolkninger.   I Drømmerne skabes 

muligheder for mange tomme pladser. Her findes mange spørgsmål hvor læseren må 
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gætte sig til svaret.  Hvorfor står det ”Til Guds ære” på Pellegrinas  gravsten som hun 

beder Jøden at sætte på Pellegrinas grav efter at hun har mistet sin stemme?  Det 

kunne godt forstås som et symbol for  Pellegrinas  syn på kunstnerens og  Guds 

fælleskab. Ligesom kongen skulle  få sin magt fra Gud (Kong Christian den tiende til 

guds ære ) har Pellegrina eller kunstneren fået sine kunstneriske evner fra Gud og står 

derfor kun til ansvar over for Gud. Blixen som Shakespeare  så verden som en scene 

eller et marionetteater hvor alle karaktererne måtte spille sin rolle. Hvilken rolle du får 

er din skæbne. Forfatteren spiller med sine karakterers skæbne ligesom Gud spiller 

med menneskernes. Kunstneren prøver at skabe noget evigt, noget guddommeligt. 

 

Hvem er den hemmelige ladning, som dhowen har indenbords? Er det Saids hævn over 

sine fjender, eller er det måske Mira Jamas nye fortællinger som ingen har hørt før? 

Hvorfor og hvordan mistede Mira Jana sin næse og øren?  Accepterede Baronen 

Rosalbas tilbud om den sjældne hest og den unge smukke pige? Hvad betyder Lincolns 

sætning, ”For det at drømme det er i virkeligheden velopdragne menneskers form for 

selvmord ?”  Det er en sætning som hvem som helst kan tolke på sin måde.  Betyder 

det måske at den som begår selvmord gør det fordi han længes efter at forlade verden 

og drømmeren kan i drømmen forlade fænomenenes verden og dens svære 

virkelighed uden at begå selvmord? Er han måske også så velopdraget at han ikke vil 

såre sine nærmeste med at tage sit eget liv? 

 

 En af Blixens største hemmeligheder i sit forfatterskab er at læseren  bliver aldrig træt 

af lange forklaringer på de tekster hun skriver. I stedet skaber hun mange tomme 

pladser så læseren kan bruge sine egen fantasi og imagination. Det er derfor som 

Lincoln siger. ”Du må  forstå så meget, som du kan, og lade resten være. Det er ikke 

nogen dårlig egenskab ved en fortælling, at man kun forstår halvdelen af den.”  En god 

fortælling er en fortælling som kan slet ikke forstås med det samme. Karen Blixen 

skriver en tekst som ikke er altid nemt at forstå. Hun er klogere end de fleste. Det er en 

gåde på hver side og  læseren kan aldrig finde ud om han har gættet rigtigt fordi det er 

næsten aldrig kun et rigtigt svar. Fortællingen må læses mange gange hvis læseren vil 

forstå noget som helst.  Andre læsere vil tolke  teksten på en anden mode. Ingen to 
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mennesker har helt de samme erfaringer og derfor deler de ikke helt de samme 

fortolkningsmuligheder.   

Hvad siger personernes stemmer  om forfatterens 

livsanskuelse? 

Mira Jama  er religiøs. Han synes livet forgængeligt men kunsten  vil leve og den er af 

den højeste værdi. Drømmen er et udtryk for fantasien som er en forudsætning for at 

kunne fortælle historier. Mira Jama har mistet sine evner til at fortælle. I stedet 

drømmer han. Said er hans bedste ven, som han har mødt i fængslet. Han længes efter 

at hjælpe Said og bruge livets erfaringer til at vise Said hvordan han kan finde sit 

identitet. Mira Jama er ikke bange, hvor som helst han færdes, fordi han er blevet 

venner med Gud. 

 

Said kan ikke drømme. Hans hævnetørst gør det umuligt for ham at tænke på noget 

andet end hævn. Hans hævnetørst ødelægger hans liv og fængsler ham.  

 

 Lincoln er blevet bortvist fra sin fars hjem men han elsker sin søster og måske også sin 

far selv om de ikke kan enes om noget som helst. Han ved ikke endnu hvad han skal 

med sit liv. Han er adellig og ansvarsløs. 

 

Pilot synes den rolle han har fået i livet er meget ubehagelig. Han har ikke endnu 

fundet sin identitet. Han er også adellig. Det er ikke let for ham at være Friedrich von 

Hohenemser på slottet Hohenemser. Han tror han har skudt en biskop i Luzern og 

brækket sit ben selv om lægen ikke kan se at benet har nogen sinde været brækket. 

Han finder til sidst en anden hemmelig identitet, hvor han kan skjule sig som den lille 

landmand Fridolin Emser. Han kan dog ikke helt forlade Hohenemser. Han må ikke 

være Fridolin for længe,  men som Hohenemser har han det meget bedre end før fordi 

nu har han en hemmelighed og kan altid tage tilbage til Fridolin.  

 

Baronen er  jæger. Han prøver at forføre så mange  kvinder han kan kun for 

forførelsens skyld.  Han laver grin af sine såkaldte kærlighedseventyr, som er jo kun en 
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del af  hele hans livs evige kappestrid. Kappestrid er hans  lidenskab. Han må vise at 

han kan vinde nogen eller noget som er af  høj værdi for andre.  Han stræber kun efter 

de ting som han ser at andre synes godt om  Han har ikke endnu fundet sin egen 

identitet. Han ved ikke endnu hvad er det vigtigste i hans eget liv.   

 

Jøden er en velhavende man,  men da Pellegrina dør mister han sin bedste ven og det 

menneske som han elskede, som sin egen datter. Det eneste som var af nogen værdi i 

hans liv foruden kunsten og skønheden var Pellegrinas kærlighed og deres venskab. 

Han forstår nu venskabets og kærlighedens værdi. Han har altid været æstetiker men 

måske er kunsten  og skønheden ikke nok til at leve for? 

 

Sangen og den glæde som Pellegrina  kunne give andre, særdeles de fattige, med sin 

kunst var det vigtigste i Pellegrinas liv. Hendes skæbne ville have det anderledes. 

Stemmen blev taget fra hende og  Pellegrina måtte ofre Jødens venskab for at kunne 

glemme sin smerte. Det var besværligt for Pellegrina at ofre hele sit liv for kunsten, 

fordi når stemmen var borte syntes hun  livet var til ende. Det lykkedes hende dog at 

spille i det mindste tre nye roller som hun syntes selv meget godt om, selvom hun var 

hele tiden på flugt fra Pellegrinas identitet. 

 

Den alvidende fortæller har også en stemme i fortællingen. Han viser læseren naturens 

skønhed og hvor menneskets tilknytning til naturen er stærk. Den alvidende fortæller 

har en enhedsorienteret verdensopfattelse som har sine rødder i 

universalromantikken. 

 

Jøden fortæller Lincoln i sin fortælling om  Pellegrina  at hun ville have rejst til England 

med ham, hvis han ikke havde fortalt hende at hans fader var en stor beundrer af den 

italienske opera. ”Hun ville da igen have forladt Dem. Hun ville aldrig have ladet sig 

fastholde af nogen af sine roller.” Pellegrina ser sine tre elskere kun som tre nye roller 

som hun spiller foruden scenen. 

Mira Jama vil kun fortælle om djævle, tortur, vandvid  og alt det som gør folk 

rædselsslagne. Han ligesom Blixen vil ikke sætte problemer under debat. De har en 

helt anden forståelse på kunsten og kunstnerens rolle end den kritiske realisme som 
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var Brandes livsfilosofi. At sætte problemer under debat indeholder  at kunstneren  

måtte forandres til realismens videnskabsmand og skulle  blandt andet undersøge på 

en kritisk måde samfundets helligste institutioner som ægteskabet, familien og kirken. 

Blixen ville være fri fra at berette om menneskets private problemer. Hun ville skrive 

om eksistentielle spørgsmål og bære  maske. 

Blixens og Brandes syn på kunstens rolle var også  en helt anden.  Blixens syn på 

kunsten findes  i beskrivelsen af Pellegrina og hendes rolle som kunstner.  Kunsten og 

kunstnerens mulighed til at dyrke sin kunst var altid det vigtigste hos Pellegrina.  L´art 

pour l´art. Jeg kan godt identificere Karen Blixens tanker med Mira Jamas hvor han 

siger at livet er forgængeligt men kunsten vil leve.  

 Mira Jama er blevet gode venner med Gud. Han er derfor ikke bange hvor som helst 

han færdes. Gud er i menneskerne og kunstneren er guds værktøj her i verden.   

Kunstnerens arbejde er  derfor meget vigtigt for menneskerne. Lincoln er blevet 

bortvist fra sit hjem. Lincoln, Pilot og Baronen er alle adellige og deres karakterer 

kendetegnes af deres roller som unge og rige mænd.  De er økonomisk afhængige af 

deres familier og kender kun det ansvarsløse liv. Men de kan ikke sætte sig imod 

familiens syn på deres rolle i samfundet.  En adellig kunne ikke gifte sig med hvem som 

helst. De samme regler gjaldt ikke for dem som for andre unge mennesker. Skilsmisse 

var næsten utænkelig. Blixen tog ikke til Afrika  for sin store kærligheds skyld men fordi 

hun ikke kunne lide det borgerlige og puritanske hjem som  hun syntes at afviste hele 

hendes livsanskuelse. Hun ville være et selvstændigt menneske. I Drømmerne 

beskriver Blixen den kvindelige kunstners rolle og hvordan hun måtte efter hun 

mistede sin stemme spille de roller som mændene ventede af hende. I fortællingens 

tid  fra 1843 -1863 var kvindernes rettigheder og muligheder ikke mange. En enlig 

kvinde uden midler kunne gifte sig, arbejde som guvernante, syerske eller som en pige 

i huset. Adgang til den offentlige arbejdsmarked  fik hun ikke før end i 1921 og 

stemmeret i 1915. Blixen viser i Drømmerne de få kvinderoller som samfundet kunne 

byde kvinder uden midler og uddannelse i 1843.  I Afrika fik hun en selvstændig rolle 

som en ejer af en kaffeplantage. Her  havde hun  ansvar for mange mennesker. Man 

finder i Drømmerne et oprør mod den mangel på kvindernes ligestilling  i atten og 

begyndelsen af nitten hundred tallet. Ligesom Baronen var Karen Blixen jæger. Efter sit 

ophold i Afrika levede hun i Rungstedlund  og samlede om sig en kreds af  litterære 
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beundrere. Blixen havde ligesom  Jøden oplevet at miste sin bedste ven som hun 

elskede højt og hun kendte derfor godt  til den tomhed som Jøden oplever i 

Drømmerne  ved Pellegrinas død.  

Fortællingens modi 

Modus er den fremstillingsmåde som forfatteren bruger i værket. Blixen bruger 

forskellige stilistiske udtryk til at udforme sin særlige måde og sprog. Fortælling, lyrik 

og drama  er defineret som tre lidt specificerede modi. Drømmerne  er en skriftlige 

fortælling, en  kunstfortælling. Inden for kunstfortællinger  findes flere stilarter. 

Realisme, romantik,  og modernisme  er nogle af de  modi som findes indenfor  de tre 

første modi men er mere specificerede. Drømmerne er iscenesatte i romantikkens 

epoke og er derfor skrevet i en af de romantiske genrer. Romantikkens stilarter er 

mange som den gotiske, den fantastiske  og den melodramatiske. De er alle modi (stil) 

som er endnu mere specificerede. Det er min teori at  Drømmerne er  skrevet i den 

gotiske stil.  De fleste træk som findes i Drømmerne findes også i den gotiske genre. 

Men træk fra flere modi  findes også i Drømmerne  træk fra  universalromantikken, 

eventyret, og modernismen. Karen Blixen sprænger alle rammer. Hendes stil i 

Drømmerne  kommer fra flere modi. 

Romantikkens modus 

Romantikkens epoke er mellem 1800 - 1870 tallet. Den var en europæisk 

kulturstrømning   som kom til Danmark med filosoffen Steffens som inspirerede  Adam 

Oehlenschläger til at skrive  Guldhornene.  Romantikken er en reaktion  til 

oplysningstidens fornuft og realisme i sytten hundred tallet.  Litteraturen i 

oplysningstiden skulle have nytteværdi.  Men nu længtes forfatterene efter at skrive 

om kunsten, skæbnen, kærligheden, fantasien, længslen, følelserne og naturen. I 

Tyskland og Frankrige var Romantikken kaldt romantisme. Men i Danmark blev 

Romantismen en af de mange forskellige retninger som den romantiske modus fik.  

Disse retninger var ny-platonismen, universalromantikken, nationalromantikken,  den 

poetiske realisme, biedermeiermotivet og romantismen. De findes alle i romantikkens 

epoke men er på en eller anden mode forskellige. I Drømmerne findes ikke nogle 



 39 

romantiske træk fra nationalromantikken, eller den poetiske realisme. Men de andre 

retninger kendertegner fortællingen på en eller anden mode. 

 

 Ny-platonismen som bygger på den græske filosof Plato  (427-348 f. Kr.) ser verden 

som splittet. Den er delt i et åndligt og et jordisk rige. Hos Mira Jama er er fantasien og 

evnen til at drømme  et meget vigtigt egenskab.  Han har mistet evnen til at fortælle.  

Men når han drømmer  former verden sig omkring ham uden at han behøver at gøre 

noget selv.  I  sine drømme flyttes han fra fænomenernes verden (den materielle 

verden ) til ideernes verden. Her har vi dualismens todelte verden i ny-platonismens 

romantik.     

               

Universalromantikken (1800-1807) Grunden i universalromantikken, i modsætning til 

ny-platonismen, er at verden er en helhed. Alt i tilværelsen er bundet samen af en 

fælles ånd 19 I den smukke indgang til Drømmerne genspejler  den alvidende fortæller 

universalromantikken. Sproget er billedrigt og  den besjæling af naturen som møder 

læseren her er panteisme som betyder at Gud er i  alt og gennemstrømmer alt.  

Romantismen 

Romantisme er fransk og betyder romantik. Den blev også kaldt sort romantik eller 

skrækromantik. Romantismens forfattere var interesserede i menneskets skyggeside. I 

Danmark har man forstået romantismen  tid som den senere del af romantikkens 

epoke. Det er perioden fra 1830 – 1845. 

Biedermeier motivet findes inden for  romantismen.  Her lægges stor vægt på den 

hygge som mennesket kan finde indenfor hjemmets fire vægge. Familien samles 

omkring et bord i stuen og farmor eller far læser højt for de andre. 

 I Drømmerne kan Pilot ikke enes med den rolle han har fået som  Friedrich 

Hohenemser.  Pellegrinas råd som hun gaf Jøden om at han skulle aldrig være et 

menneske eller  den samme person i lang tid blev fulgt af Pilot. Han finder en anden   

identitet Fridolin den lille landsmand. Her genspejler teksten det idylliske Biedermeier 

                                                      

19 Ole Ravn. Litteraturhistorisk oversigt 2001 
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motiv. Fridolin  sidder udenfor sit lille hus under sin paraply i sol og regn og ryger sin 

pibe.  Han passer sit hus og går ud om aftenen på kroen til at hygge sig med naboerne. 

Han gør slet ikke noget andet.   

Det som kendertegner romantismen er at alt det som afviger fra de givne normer i 

samfundet er interessant. Lincoln rejser til Rom og tager med to tyske teologer til et 

bordel hvor han møder  glædepigen  Olalla. Han forelsker sig i hende, vil giftes med 

hende og prøver at få sin faders samtykke. Det er ikke så let fordi på dette tidspunkt er 

Lincoln forlovet med en ung og rig naboenke i England som desuden er forelsket i hans 

tvillingsøster. Tvillingsøsteren ligner sin bror så meget at når han klæder sig på i en af 

hendes kjoler kan ingen se nogen forskel mellem tvillingerne. Disse forhold passer godt 

til Karen Blixens tankegang. Hun vil meget gerne skrive om det som er anderledes og  

kan vække oprør i de bedre familier. Romantismen er både provokerende og 

dæmoniserende.  I romantismen er  man interesseret i skilsmisse og utroskab men 

ægtskabet er uinteressant. Konventionelle borgere er kedelige men de som sætter sig 

imod normerne i samfundet er interessante. Romantisk kærlighed er slet ikke 

spændende  men  det erotiske er interessant. Modeordet er interessant. 

Romantismens karakterer synes livet  helt meningsløst. Lincoln og Mira Jamas 

filosofiske samtale på dhowen om livets forgængelighed, hvor de sammenligner livet 

med en maskine som forvandler unge og friske mænd til gamle svage mænd med 

rindende øjne og godt vin til urin er et godt eksempel på den kynisme som 

kendetegner romantismen.   

Søren Kirkegaard, H. C. Andersen, Christian Winther og Emil Aarestrup, er de danske 

filosoffer og digtere som skrev i romantismens modus. 

Den fantastiske modus 

Karen Blixen har kaldte de fortællinger, som var udgivet i 1931 i Danmark, fantastiske 

fortællinger. Fantastiske fortællinger  foregår i en realistisk verden hvor det fantastiske 

som hænder  kommer enten fra eventyrets verden eller bryder naturlovene. 

Drømmerne  foregår i en realistisk identificeret verden. De sker i Rom, Andermatt, 

Milano og Luzern  og tiden er rigtig fordi Mozarts Don Juan havde sin  første opførsel i 

oktober 1787 så Pellegrina må have kendt værket i attenhundred tallet. En  kvinde 
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flyver som en sort  fugl ned i afgrunden - men tøven, som er en meget vigtig kode i den 

fantastiske fortælling, mangler. Læseren søger en anden  forklaring på det fantastiske. 

Måske så Pellegrina ud som en fugl i stormen i sin store sorte kappe?  

De tre unge mænd, alle yngre en Pellegrina, er ved ad udmattes på vej til klostret mens 

kvinden som ikke var ung i 1843  går alene til fods i et gotisk vejr hvor vognene er 

enten blevet  blæst omkuld eller sidder faste i sneen. Det er lidt urealistisk men  man 

kan sikkert finde en anden forklaring.  Var hun måske i virkeligheden så stærk?   

Forvandlingsmotivet er et af de mest fantastiske elementer i Drømmerne det vil sige 

hamskiftet.  Hvordan og hvor ofte Pellegrina skifter identitet er det fantastiske 

element i Drømmerne. Læseren oplever hende som en fremragende operasangerinde 

som hele verden bedårer. Hun har den smukkeste stemme og alle unge mænd 

beundrer hendes skønhed.  Hun er vandt til at spille forskellige roller på scenen og 

efter hun taber sin stemme spiller hun endnu flere roller uden scenen. Hun spiller de 

roller som mændene hun møder venter af en smuk enlig  kvinde. Først bliver hun til 

Olalla som er  skøge. Hun ser ud til at have det meget godt som skøge. Hun kører med 

Lincoln rundt om egnen omkring Rom i mange forskellige og farverige kostumer. Det 

billede som læseren får af hendes profession  som skøge  ligner det sukkersøde billede 

af den prostitueredes liv som man endnu kan se i filmen ”The Pretty Woman” (1990) 

med Julia Roberts og Richard Gere.  Olalla fortæller Lincoln om de mange mænd som 

har forelsket  sig i hende. Når Lincoln siger at hun har ikke noget hjerte fortæller hun at 

vist har hun et hjerte men det er begravet i en have ved et smukt hvidt hus i nærheden 

af Milano. Skøgen forsvinder, når Lincoln prøver at få sin fars tilladelse til at gifte sig 

med hende.  Nu bliver Pellegrina til Lola som en stor kunstner i Luzern. Hun er kendt i 

hele landet for sine hatte, som alle vil købe. Hun møder Pilot som vil købe nogle hatte 

for sine veninder og når han kommer tilbage til at hente sine hatte er hattehandleren 

blevet til en konspirator som lader musketter. De forelsker sig.  Konspiratoren bliver nu 

til madame Rosalba,  som er en helgen som har lige fået arbejde hos den hellige Josef i 

himmelrige ved at passe børn - de små martyrer. Baronen og hans ven Waldemar Nat-

og-Dag bliver begge betaget af den hellige kvinde men hun forsvinder og er forvandlet  

til frue hofråd Heerbrandt fra Altdorf, næste gang  Lincoln, Pilot og Baronen hører fra  

hende Disse forvandlinger er meget utrolige men de bryder ikke naturloven og i den 

gotiske modus er forvandlinger helt  det normale. 
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Den eksistentialistiske modernisme  

Ole Ravn  siger i sit Litteraturhistoriske  oversigt (2001) at Karen Blixens Syv fantastiske 

fortællinger og Den afrikanske farm pegede i mellemkrigsårene i højere grad fremad 

mod den eksistentialistiske  modernisme efter 1945. 

Den eksistentialistiske filosofi lægger vægt på at mennesket har ansvar for sin 

tilværelse og kun  opnår menneskeligt identitet gennem sin  involvering og sit 

personlige valg. Menneskerne har ikke kun ansvar for sig selv men også for andre 

mennesker. Kunstneren er betragtet som et menneske som har  indsigt ind i 

tilværelsen som den jævne mand aldrig kan have.  Kredsen omkring kultur- tidsskriftet 

Heretica havde den opfattelse at tilværelsen kunne forstås  alene gennem kunsten.  

Heretica  som var inspireret af den franske eksistentialisme blev udgivet fra 1948 -

1953. Hvis man skulle opfatte tilværelsen så var det i gennem et dunkelt, mytisk og 

symbolpræget billedsprog.20 Heretica afviste alle diskussioner om kunstnerens 

politiske rolle.  Kunstneren finder sig i l´art pour l´art indstillingen: poesien er en 

frelsende magt i sig selv. Kunsten skal ikke forstås men leves.21 Billedsproget finder  vi i 

Drømmerne  men de var  skrevet før 1934.  Karen Blixen var en af dem der var knyttet 

til Heretica kredsen og Thorkil Bjørnvig var hendes ven. 

De bedst kendte forfattere i Heretica var Martin A. Hansen, Frank Jæger og Thorkil 

Bjørnvig. 

I Drømmerne findes   træk  fra  modernismen. Den modernistiske novelle havde både 

en  åben slutning og mange tomme pladser. Drømmernes hovedfortælling har også en 

åben slutning og  Lincolns, Pilots, Baronens og Jødens indlejrede fortællinger  har hver 

sin åbne slutning.  

De tre elskerinder forsvinder alle  som  sæbebobler og efterlader sine elskere helt 

ødelagte. Tomme pladser er spørgsmål  i fortællingen som læseren må selv overveje 

og  svare på.  Blixen prøver aldrig at forklare det som sker i sine tekster og hendes 

                                                      

20 Ole Ravn. Litteraturhistorisk oversigt 4.utgave. side 55 

21 http://www.da-net.dk/Heretica.htm 
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tekster skaber derfor mange tomme pladser som giver  læseren mulighed til at  bruge 

sin egen imagination. Værket  bliver derfor endnu mere forfatterens og læseren 

samarbejde. 

Genren 

Genre defineres som en gruppe tekster der deler en række egenskaber22 Genrens 

koder er mediespecifikke i modsætning til modi som kan bruges i alle medier. 

Genren klassificerer forskellige typer af værker. 

I bibliotekerne bruges genren til at klassificere forskellige værker; Børnebøger, 

ungdomsbøger, krimier, billedbøger, håndbøger, ordbøger og litteraturforskning er 

kun nogle af de mange episke genrer man ser på biblioteket. Men genren er andet og 

mere end et klassifikations værktøj. Værker som har en egenskab tilfælles,  f. eks  er de 

er alle skrevet af kvinder,  kunne være af  den samme genre nemlig såkaldt 

kvindelitteratur. Men kvindelitteratur er ikke  alt det som er skrevet af kvinder.  

Litteratur  skrevet af kvinder kommer fra mange forskellige genrer f eks  

eventyrgenren, børnebøger, filosofi, krimier eller detektivromaner Værker kan nemlig 

ikke danne en genre uden at de har nogle vigtige litterære egenskaber tilfælles. Alt det 

som en kvinde skriver, vil  altid være skrevet fra en kvindes synsvinkel. Men en kvindes 

synsvinkel er blevet en helt anden  i 2016  end den var i halvfjerdserne.  

Kvindelitteratur må handle om køn.  Hvis værket ikke handler om køn så er genren ikke  

kvindelitteratur.  

 Hvis nogle værk har mange egenskaber tilfælles men  mangler den som man synes 

meget vigtig så må man tænke igen.   Genren kan anskues fra tre forskellige 

synsvinker. Forfatterens, læserens og værkets.  

Hvis en forfatter vil skrive en krimi må han skrive en roman som følger et af de 

plotmønstre som kendertegner kriminalromanen 

F eks.” I begyndelsen opdager en sød gammel dame et lig i kirkegården. Den gamle 

dame  ringer til polisen til at berette om liget.  Kriminalkommissæren  og andre fra 

mordafdelingen kommer til mordstedet. En af dem er  en ung kvinde.  

                                                      

22  Hejlsted. Annemette, Fiktionens genrer Teori og analyse (2012) 
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 Siden følger læseren  kriminalkommissærens efterforskning. Nogle gange bliver flere  

mennesker mordet  og findes i kirkegården. Kriminalkommissæren er fraskilt og spiser 

og drikker for meget og har en datter som er narkoman.  Gåden bliver til sidst løst. 

Kriminalkommissæren går hjem, lytter til Wagner og drikker et eller flere glas whisky.  

Hvis forfatteren ikke skriver sin kriminalroman i overensstemmelse ved genren så 

bliver det sværere for læseren at tilegne sig værket.  

Genren fortæller læseren hvad han kan forvente af  romanen. Drømmerne er en 

kunstfortælling skrevet i gotisk stil. Den er for lang til at være  novelle og for kort til at 

være  roman. Fortællinger har subgenrer, de er enten mundtlige eller skriftlige genrer.  

Den mundlige fortælling er ældre end den  skriftlige. De mundtlige fortællinger er i 

gennem tiden blevet fortalt og genfortalt af mange fortællere og  har derfor forandret 

sig i tidens løb. Drømmerne mimer den mundtlige fortælling hvor fortælleren fortæller 

sin historie eller genfortæller det som han har hørt andre berette. Men Drømmernes 

skriftlige fortælling forandrer sig ikke og har kun en forfatter, Karen Blixen. Det er i 

modsætning til den mundtlige fortælling som i tidens løb har  haft mange forfattere. 

Værket manifesterer genren med et sæt af koder. Drømmernes litterære fortælling har 

mange identificerede fortællere som fleste er karakterer i fortællingen.  Den skriftlige 

kunstfortælling som er en subgenre af fortællingen har selv nogle subgenre. De 

kendetegnes af deres modus. Her findes blandt andet den gotiske , den fantastiske og 

den modernistiske fortælling. Blixen kaldte den engelske udgave af Drømmerne The 

Seven Gothic Tales mens den danske udgave blev kaldt Syv fantastiske fortællinger.  

Bogens  titel og omslag kan også hjælpe læseren at finde en bog som falder i hans 

smag. 

Fortællingen er  ikke skrevet for litteraturforskere. Den er skrevet for danske læsere, 

som  kendte ikke  så godt til den gotiske modus som de engelske eller de amerikanske 

læsere. Men selvom fortællingen er skrevet i en gotisk stil eller i den gotiske modus så 

har den også flere genretræk fra andre genrer. 

Eventyrgenren  kendetegnes af et usædvanligt  karaktergalleri,  f eks. en kongefamilie, 

drager, trold eller  andre uhyrer. Dem finder vi ikke i Drømmerne. Men  et af det som 

kendertegner eventyret er tallet tre. Karen Blixen har lånet tallet tre fra eventyrgenren 

fordi i Drømmerne finder man tallet tre, da Baronen skal deltage i et kappestrid. Han 

skal løse en svær opgave. Han skal ride tre franske mil, drikke tre flasker vin og elske 
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tre smukke piger alt på den samme dag. I fortællingen kommer tallet tre igen når tre 

unge mænd får den besværlige opgave at løse gåden om Pellegrinas mystiske trefolde 

identitet. Hovedpersonen Pellegrina har  lavet en pagt med djævelen til at glemme sin 

fortid som hun savner. Djævelen passer ikke særlig god til Drømmernes  

karaktergalleri. 

I den alvidende fortællers beskrivelse af naturen i begyndelse af fortællingen brydes 

naturloven og  hele naturen besjæles. Det  hører godt hjemme i universal 

romantikken. I Drømmerne findes også genrekoder  fra den modernistiske novelle. 

Den modernistiske novelle har en  åben slutning,  mange tomme pladser og masser af 

billedsprog. Et andet moderne træk er den stærke fortællerironi, som læseren  finder 

hos Baronen,  Pilot, Jøden, og  Waldimar Nat-Dag.  

Den gotiske modus 

Gotisk litteratur fraviger på næsten alle måder realismens regler Man kan sige at den 

gotiske fortælling er den modsatte side af eventyret. Den gotiske modus kendetegner 

ikke kun en periode i litteraturhistorien. Den er også et forbillede  til mange værker i 

flere perioder, så mange, at den er nu blevet til en genre. Karen Blixen kaldte sine 

prosa fortællinger  på engelsk The Seven Gothic Tales. Det som kendertegner den 

gotiske genre er det sublime, det fantastiske og det uhyggelige. Den centrale opgave er 

at finde en forklaring på dramatiske begivenheder. 

Blixens stilarter er utrolige mange. Jeg tror Drømmerne er Blixens legeplads. Hun 

bruger alle tænkelige stilistiske virkemidler. Læseren finner en stilart og på næste side 

bruger fortælleren en anden. Man finder en eller flere gotiske træk og er helt sikker på 

den gotiske modus, men nogle sider senere er det helt klart at nu er den fantastiske 

modus  overvejende. Stil er individuel sprogbrug og  Blixen bruger hele spektrummet. 
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Hvorfor skrev Karen Blixen Drømmerne i den 

gotiske  stil?  

Hvorfor en forfatter vælger en bestemt modus eller  genre for sine værker er 

interessant. Mira Jama kunne ikke forfærdes længere og kunne derfor ikke fortælle om 

skrækkelige begivenheder som skulle vække rædsel og horror hos hans lyttere Muligvis 

havde han oplevet et krig  og opdaget at virkeligheden var endnu mere skrækkelig end 

de fortællinger som var på hans varelæger. Blixens læsere levede i en tid i 

mellemkrigsårene hvor livet var utrygt og erindringerne fra den første verdenskrig var 

endnu lyslevende. Man ventede på det andet verdenskrig. Læseren længtes efter at 

komme væk fra arbejdsløsheden og alle de vanskelige problemer i mellemkrigsårene. 

Tidens socialrealistiske litteratur var en  verden som man kendte alt for godt. Man 

længtes ikke efter at skjule sig i dens verden og  prøve at glemme sine bekymringer.  I 

den gotiske litteratur  kunne forfatteren skabe en parallel verden som var helt 

anderledes end den virkelighed som læseren frygtede. Den skriftlige kunstfortælling 

Drømmerne er opbygget som den mundlige fortælling. Her er en fortæller som 

fortæller eller genfortæller historier som han har hørt andre fortælle. I den sidste del 

af sytten hundred tallet kommer de første gotiske romaner ud  i England. De bliver 

meget populære måske fordi de var i ren  modsætning til oplysningstidens realistiske 

litteratur. Den gotiske roman var måske det første signal om romantikkens 

tilstedeværelse. Den gotiske roman, som westren og krimien, er en formelgenre. Ordet 

formel mærker at det gøres krav om et persongalleri, et særligt rum, hovedpersonens 

skrækkelige skæbne  og en slutning hvor alle problemer løses med et lykkeligt 

ægteskab. Gotikkens epoke i sytten og atten hundred tallet var en tid som 

kendetegnedes af langvarende strid både i USA og i Europa. Det var uro og kaos i 

verden. I den gotiske roman var fortalt om skrækkelige begivenheder og unge piger på 

flugt fra onde mennesker. Her var et strid mellem det gode og det onde men til sidst 

sejrede det gode altid det onde og den unge uskyldige pige blev gift. I uvisse tider 

behøver menneskerne en  fiktive  verden hvor man kan skjule sig fra den barske 

virkelighed. Jeg tror den gotiske romans børnebørnebørn er  blevet til populære 

kriminalromaner som nu læses som aldrig før. De har genkendelige verdner hvor det 



 47 

gode  sejrer altid  det onde.  I disse tider behøver man et skjul hvor man kan glemme  

det islamske stat og traumatiske unge  familier på flugt fra krig og vold, selvom det 

bliver kun i en kort tid.   
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Konklusion  

Drømmerne er en  fortælling som handler om moderne eksistentialistiske spørgsmål. 

Den fortæller om menneskets skæbne og hvordan kunsten gør det  muligt at leve 

videre med sin skæbne. Hovedpersonen Pellegrine er en kvindelig kunstner, en kvinde 

uden selvstændige vilkår som ikke kan forsørge sig uden hjælp fra en velhavende 

mand. Jøden  er hendes ven og økonomisk  støtte. Han elsker Pellegrina  og ofrer sit liv 

for hende. I fortællingen er  Pellegrina  en metafor for kunsten og kunstneren. De er 

uadskillelige og bor i det samme menneske. Kunsten er en vanskelig herre. Kunstneren 

får ikke lov til at være  kvinde. Hun  må hellige kunsten hele sit liv. Hun må kun spille 

de roller som hun får på scenen og  løse de opgaver som kunsten kræver af hende. Da 

operasangerinden taber sin stemme  kan hun ikke længere synge de dramatiske roller 

som hun hertil har sunget i teatret. Nu må hun spille diverse kvinderoller udenfor 

scenen. Hun har altid spillet hovedrollen som har været skrevet for hende men nu må 

hun spille tre mænds forskellige drømmekvinder. Lincoln får glædepige Olalla.  De vil 

kun nyde sammen livets gode og behagelige stunde.  Pilot finder Lola som lytter til 

ham og er interesseret i hans fortællinger og giver ham selvtillid. Hun er som en mor til 

ham.  Hos Rosalba får Baronen får sit højeste ønske opfyldt.  Det lykkes ham nu til sidst 

at forføre en rigtig  helgeninde. Mændene finder i kvinderne det som de tror de har 

altid savnet i deres liv. Kvinden spiller op til deres forventninger om hvordan deres 

drømmekvinders roller skal spilles. Mændene tror alle at de har  funder deres identitet 

men i virkeligheden er de alle blevet  forført af en kvindelig Don Juan som ser dem kun 

som modspillere i tre af hendes nye roller  Ingen af de tre herrer tager noget som helst 

ansvar for deres liv. Det har de aldrig behøvet. De er adellige og rige. Karen Blixen 

beskriver de adellige unge mænd i fortællingen som umodne selvkære børn  

Drømmerne blev udgivet  i De fantastiske fortællinger Danmark i 1935. Drømmerne  

har  nogle fantastiske træk men man kan altid finde realistiske forklaringer på ”det 

fantastiske.” Her er Pellegrinas hamskifte måske det utroligste  men naturlovene 

brækkes i hvert fald ikke. En anden af De syv fantastiske fortællinger ”Aben” har 

stærke fantastiske begivenheder som slet ikke kan forklares. Drømmerne har gotiske 

omgivelser  særlig i den sidste del af fortællingen, klostret, månen, vejret og den 

mørke afgrund. Karaktererne er fleste lidt galne men ellers realistiske mennesker. Alle 
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Drømmernes identificere steder peger på realismen. Talen tre kommer fra eventyret 

og de åbne slutninger, de tomme pladser og Blixens troper og figurer finder vi i den 

modernistiske novelle og i den malende stil.  Forfatteren kalder Drømmerne en 

fantastisk fortælling i Danmark men en gotisk fortælling i USA.  I Drømmernes 

kinesiske æske system findes mange fortællinger og mange åbne slutninger. De tomme 

pladser i værket findes hvor læsernes erfaringer (virkeligheden) og fiktionen danner 

muligheder  til at bruge læserens imagination og erfaringer til at tolke værket. Det er 

mange fortællere i Drømmerne som fortæller om deres skæbne og hvordan de kunne 

leve med deres forskellige erfaringer. Karen Blixen samler på menneskers erfaringer og 

viser læseren den forskellige skæbne som hendes karakterer er blevet udsat for.  

Genren er en kunstfortælling  Værket er skrevet  i  gotisk stil som har en modus i 

romantismen . Den har også genretræk fra eventyret, og den eksistentialistiske 

modernisme. 
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