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Uendelighedens figurer 
Om Karen Blixens »Storme« 

At enhver histories betingelse er dens slutning, synes at være en sandhed der 
holdes i svæv i visse fortællinger af Karen Blixen. Det er »Storme« et udmær- 
ket eksempel på. Ved hjælp af begreber som polyfoni, spejlstrukturer (mise en 
abyme), intertekstualitet, indlejrende fortællinger og andre udsigelsesformer ’ 
skal jeg i det følgende prøve at beskrive, hvordan kernen i denne fortælling 
kan bestemmes som et fravær, der afsætter en spejlagtig udsigelse. Indkreds- 
ningen af fraværet vil forme sig som en særlig opmærksomhed over for de 
steder i teksten, hvor grænserne mellem liv og død, mellem endelighed og u- 
endelighed - og som teksten explicit udtrykker det mellem kunst og liv - strej- 
fer hinanden, krydses, væver sig sammen for til sidst at løbe i hver sin retning. 
»Storme« er en tekst som, idet den udforsker et slags ingenmandsland, et tom- 
rum Cjvf. rækken af mises en abyme; »abyme« kan oversættes med »af- 
grund«), vækker forestillingen om et fyldt rum, og det sidstnævnte befinder 
sig overvejende på kunstens sted. Der er altså tale om spejlkunst, om uende- 
lighedskunst. Imidlertid kan man ikke kalde det »kunst for kunstens egen 
skyld« (l’art pour l’art), i hvert fald ikke i rendyrket form, og det er det, som 
gør teksten interessant og kompleks. 

Karen Blixen har næsten altid anvendt indlejrede fortællinger, en slags ud- 
sigelsesform hvor selve fortælleakten aldrig er gennemsigtig; tværtimod er det 
den, der driver historien fremad. Når en ny person dukker op i historien, bevir- 
ker det at den foregående historie afbrydes, for at en ny historie kan fortælles. 
Den simple model for de indlejrede fortællinger består altså i, at enhver ny 
person giver anledning til en ny historie. Som typisk eksempel kan man tænke 
på »Syndfloden over Norderney« i Syv fantastiske fortællinger. 

En sådan fremgangsmåde kan godt føre til en slags fornemmelse af svim- 
melhed, for så vidt som rammefortællingen ikke synes at kunne udtrykke sit 
indhold fuldt ud, men har brug for at blive viderefort i en indlejret fortælling, 
som så på sin side bliver rammefortælling om en tredje indlejret fortælling, 
osv. En struktur der på en måde er analog med det paradoks, som selve ud- 
sigelsen som begreb indeholder. Hvis man taler om udsigelsen, er det ikke 
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