
I Nattkvinnor: en bekännelse

Jag är M. Jag är fyrtiotre. Under oräkneliga nätter genom åren 
har jag legat och tänkt på kvinnor – och det har ingenting med 

sex att göra.
Jag har tänkt på kvinnor under sömnlösa nätter när det inte 

gått att få någon rätsida på tillvaron/männen/förhållningssätten 
och det har känts som om den förfärliga vargtimmen aldrig vill ta 
slut. Under de nätterna har jag samlat på mig en osynlig livvakt av 
historiska kvinnor, skyddshelgon som kan ta mig vidare.

De här inspirerande nattkvinnornas liv har inte följt några sed-
vanliga banor. Det är kvinnor som har sprängt gränser och gjort 
sådant som ingen väntat sig. Många av dem är konstnärer och för-
fattare, människor med ett ensamt och introvert arbete. De flesta 
har inte haft barn och familj, och deras relationer till män har varit 
av det okonventionella slaget. Många har rest omkring eller slagit 
sig ner i en ny kultur, gjort stora livsförändringar till och med i 
mogen ålder. Någon har levt tillsammans med sin mor hela livet, 
många har lidit av sjukdomar och haft psykiska problem, men 
alla har de gjort det de har brunnit för och valt utan hänsyn till 
samtidens förväntningar. De här kvinnliga förebilderna skulle bli 
min plan B – den jag skulle ta till om allt annat gick åt skogen.

En av kvinnorna är hovdamen och författaren Sei Shōnagon 
som levde i Kyoto för tusen år sedan, och det var om henne jag 
skrev min första bok. Men det finns fler. Jag tänker på Frida  Kahlo, 
vars liv jag läste om när jag var arton, och som gav mig en ny syn 
på vad det är att vara kvinna. Jag tänker på Georgia O’Keeffe 
som satt ensam i öknen i New Mexico och målade buffelskallar 
och som gjorde sin första jordenruntresa när hon var över sjuttio. 
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Jag tänker på japanskan Yayoi Kusama som bestämde sig för att 
bli konstnär och skrev till Georgia O’Keeffe för att be om råd, 
och som längre fram, efter att ha skakat om konstvärlden i New 
York under 60-talet, återvände till Tokyo och på egen begäran 
bosatte sig på en psykiatrisk vårdinrättning. Jag tänker på Karen 
Blixen som följde en man till Afrika, vilket slutade med att hon 
stod ensam med ansvaret för skötseln av en farm. Jag tänker på 
Jane Austen som förnyade romankonsten trots att hon, ogift som 
hon var, levde sitt liv i ett vindsrum i föräldrahemmet på den 
engelska landsbygden. Jag tänker på diktaren och konstnären 
Ema Saikō som levde i Japan under Edoperioden, och vars lugn 
till slut skänker sömn i vargtimmen.

Jag undrar var de här kvinnorna hämtade allt sitt mod. Vilka råd 
skulle de ge mig om vi kunde träffas? Och framför allt: skulle jag 
kunna göra en upptäcktsresa som följde dem i spåren?

Den resan har jag redan befunnit mig på ett tag. Jag stöter ständigt 
på fler av dessa fantastieggande, bortglömda nattkvinnor, och 
ett allt vidare nätverk av kvinnor från olika tider och olika hörn 
av världen kryssar runt i mitt huvud. Dessa Mary, Karen, Ida, 
Nellie, Martha, Alexine, Sofonisba, Battista – de är författare, 
konstnärer, upptäcktsresande, deprimerade ungmör, krigskorre-
spondenter, hustrur till renässansens aristokrater.

Och de är kvinnorna jag tänker på om natten. Ursprungligen 
gjorde jag det under sömnlösa nätter på jakt efter styrka, inspira-
tion och livsmening – numera ligger jag vaken om natten på grund 
av dem, uppjagad för deras skull. Varför har de kommit till mig, 
hakat sig fast vid mig, tagit mig med sig? Varför har jag omgett 
mitt arbetsbord med bilder av dem, varför växer sig de svajiga 
travarna av böcker om dem allt högre på mitt golv, varför samlar 
jag på enskilda detaljer om dem som på talismaner?

Nu tar jag det från början, en bild i taget.
Men först ska jag packa väskan, för det är inte långt till avgång. 



del i

Afrika





[brev på en servett]

Kära Karen!
Jag skriver de här raderna i all hast på en klm-servett. Sitter 
på planet på väg mot Kilimanjaro och är rädd. Så rädd att jag 
skakar. Undrar hur jag än en gång har lyckats försätta mig i en 
sådan här situation – vad skulle jag iväg till Afrika för, så rädd 
som jag är? Kunde jag inte bara ha stannat hemma och tittat  
på naturprogram på tv?

Det värsta är att jag inte ens vet vart jag är på väg. Jag har 
per brev kontaktat en finländare som är bosatt i Tanzania och 
som jag inte är det minsta bekant med, och han har svarat att 
jag när som helst är välkommen att bo som gäst i hans hem. 
Och nu är jag alltså på väg. Jag hoppas att han möter mig på 
Kilimanjaros flygplats, för jag vet inte ens var han bor.

Det här är ditt fel, Karen. Kan du inte vara snäll och skicka 
mig lite av ditt omtalade mod, det skulle jag ha användning  
för nu.

Din M



II Vit dimma, vinter–vår

Den lite längre versionen av hur jag har det är den här.
Det är november året innan. Jag ligger i mitt iskalla rum 

med tatamigolv i Kyoto och har inte någon större lust att alls 
kliva ur fotonsängen. Min första bok har kommit ut ett par måna-
der tidigare och jag har rest hit för att försöka komma underfund 
med vad jag ska göra härnäst. Jag har flanerat i de trånga grän-
derna i den här så älskade staden, träffat vänner, suttit på tehus, 
strövat omkring i tempel som glöder i höstens alla röda färger, 
men tankarna segar sig.

Jag tänker att det här är den absoluta nollpunkten.
Jag är fyrtiotvå år. Har ingen man, inga barn, inget jobb. Jag har 

sålt min lägenhet, blivit klar med min första bok och en gång för 
alla sagt upp mig från mitt arbete. Jag har gått in i en vit dimma 
– jag är fri och fullkomligt losskopplad från allt.

Men det verkar vara den värsta sortens dimma och jag har 
sannerligen inte den blekaste aning om vad jag ska göra härnäst. 
Vart ska jag ta vägen? Vem ska jag följa? Vad kan en kvinna fyrtio 
plus utan familj göra med sitt liv när hon har lämnat ifrån sig sitt 
hem och sitt arbete?

De närmast föregående åren måste ändå sägas ha varit de bästa 
i mitt liv. Jag har levt i kappsäck, jag har befunnit mig i Kyoto, 
London, Thailand och Berlin, och under mina vistelser i Finland 
har jag än varit husvakt hos vänner, än bott på vinden hos mina 
föräldrar. Jag har arbetat med min bok, flutit runt i friheten, levt 
med den ofattbara känslan av att kunna använda tiden precis som 
jag vill.
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När jag ser mina vänner som stapplar fram på gränsen till 
utbrändhet kan jag uppleva något slags diffusa skuldkänslor. Inget 
slavande under arbetstider, inga förhandlingar om uppsägning-
ar, inga permitteringsrundor, ingen att försörja där hemma – det 
känns som om jag har lyckats fly från Alcatraz, och nu, utan att 
kunna motivera det, ligger och guppar på min luftmadrass och ser 
på medan andra sliter. Det känns direkt skamlöst att bestämma 
själv över sina göranden och låtanden. Så kan det väl ändå inte 
få lov att vara?

I princip är allt bara fantastiskt, men det är någonting som 
skaver i det här.

Det känns som om mitt liv är på väg åt rakt motsatt håll än 
mina vänners. De inreder sina hem, bakar toscakaka till barnens 
skolbasarer, springer maraton, skaffar sommarställe, åker på 
skäm bort dig själv-weekends i Mellaneuropa. Jag är vid fyllda 
fyrtio tillbaka i tjugoåringens livssituation – har inga fasta tider, 
inga förpliktelser, inget jobb och framför allt inga pengar, och 
jag har flyttat in i en etta som är så liten att jag aldrig ens under 
studentåren bodde i en sådan hundkoja. Jag är fri, men också 
utanför.

I mina mörkare stunder får jag känslan av att jag inte har lyckats 
komma någon vart alls på tjugo år. 

I mina ljusare stunder känns det som om jag har lyckats göra 
mig fri från allt.

Och nu skulle det gälla att ge den här expeditionen – och fyrtio 
plus-kvinnans hela tillvaro – en ny inriktning och en ny mening. 
När jag har legat vaken på min futon i Kyoto har en storhets-
vansinnig idé börjat smyga sig på: Tänk om jag skulle följa de 
där kvinnornas exempel, ta efter mina förebilder, kvinnorna jag 
tänker på om natten? Bli en skrivande upptäcktsresande, följa de 
här kvinnorna i spåren till Afrika, Mexico, Polynesien, Kina, till 
New Mexicos ökenlandskap, resa jorden runt. Men hur skulle 
det gå till?

Så en kväll har jag druckit en alldeles för sen kopp stark, 
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klargrön matcha i ett magiskt tehus som jag upptäckt här, och 
hjärnan börjar gå på högvarv. Det slår mig att den plats som just 
nu intresserar mig mer än alla andra är Afrika. Och att Afrika 
känns skrämmande som bara den. Men just därför är det dit jag 
måste bege mig.

När jag efter Kyoto återvänder till Finland bestämmer jag mig 
för att skicka Sei Shōnagon som postförsändelse till Tanzania. 
Adressen jag skriver på paketet har jag hittat på nätet: Box 10, 
Arusha, Tanzania. Jag skickar min debutbok till en finsk vilt-
forskare med förevändningen att han står nämnd på sidan 26, och 
bifogar en liten lapp där jag berättar att jag drömmer om att resa 
ut på savannen. Jag gör mig utopiska (och fullkomligt absurda) 
föreställningar om att Sei, min budbärare, min exotiska lockfågel, 
ska svepa med sig också mig.

Och det gör hon.
På nyårsafton får jag ett sms från viltforskaren: ”Tack för bo -

ken! Jag återkommer per mejl, men om du känner för det är du 
välkommen hit precis när du vill.”

Om jag har gått och väntat på ett tecken har jag fått det nu. 
Skräcken ilar i maggropen, men för helsike, om jag inte vågar ta 
vara på det här tillfället kommer jag aldrig att kunna förlåta mig 
själv. Jag känner ju inte denne Olli ett enda dugg, vi har aldrig 
setts, men utifrån hans naturböcker om Tanzania och ett telefon-
samtal som ligger tre år tillbaka i tiden har jag fått intrycket av en 
rak (och mycket pratsam) person. På nätet kan jag läsa att han har 
ett hus på landet någonstans inte långt från Arusha – är det dit 
han nu bjuder in mig? (För min inre syn ser jag jakarandaalléer, 
kockar och trädgårdsmästare, men det kan ju lika gärna handla 
om en lerhydda.) Och han måtte väl inte gå och tro att jag har 
några romantiska avsikter när jag är så påflugen? (Exet: ”Du, om 
en vit man bor i Afrika är det knappast troligt att en medelålders 
finländska skulle utgöra något större dragplåster.”)

Det är kanske nu om någonsin som jag borde göra bruk av mitt 
Karen Blixen-konto – sparkontot där jag under årens lopp har 
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lagt undan pengar till mina drömresor. De där resorna som jag 
antingen skulle våga mig ut på eller också inte.

Karen Blixen representerar för mig inte bara okända kontinenter 
och Afrikas vilda natur, hon har också ett mod värt att ta efter.

Två gånger har jag varit i Afrika; båda resorna var drömmar 
som gick i uppfyllelse, och båda gångerna var jag livrädd. Även 
om jag faktiskt inte begriper hur någon kan vara rädd på en orga-
niserad gruppresa, de brukar ju snarast vara hospitaliserande – på 
Sydafrikaresan satt vi så långa stunder i minibussen (det hände att 
vi förflyttade oss upp till sjuttio mil på en dag) att jag när jag äntli-
gen alldeles omtöcknad klev ur för att sträcka på benen mitt ute i 
Swazilandsbushen inte ens brydde mig om att ta av mig den upp-
blåsbara nackkudden. Och ändå var jag rädd. När jag tillbringade 
min första safarinatt på savannen och för första gången fick höra 
ett lejon ryta var jag så rädd att tänderna skallrade. (Innan dess 
hade jag inte förstått att rädsla faktiskt kan få tänderna att skallra.) 
Men Karen Blixen var garanterat inte rädd. Hon bedrev lant-
bruk på den östafrikanska högplatån och åkte på jaktsafarier som 
kunde pågå i veckor och månader, satt vid lägerelden och blev 
serverad middagar som tillagades av medföljande tjänsteandar, 
drack champagne ur kristallglas och lyssnade på Schubert på 
grammofon. Jag ser framför mig Karen Blixen i lång kjol, vit 
skjortblus och högskaftade snörkängor i skinn, och bakom henne 
brer savannen ut sig, gult gräs så långt ögat når, paraplyformade 
akaciaträd, zebror, giraffer, en skrivmaskin. Den som har sett fil-
men Mitt Afrika kan också uppfatta en riktig snygging i bild, en 
man som stödjer sig på armbågarna och har knutit en safariscarf 
runt halsen. 

I Karen Blixens självbiografiska bok Den afrikanska farmen 
görs det klart att Karen var modig, rättfram, handlingskraftig 
och klok, och att hon hade en avundsvärd förmåga att reda sig i 
alla väder. Emellanåt framstår hon faktiskt som en oöverträffbar 
superkvinna, nästan som om hon var en man. Redan en ganska 
översiktlig meritlista hämtad ur boken är imponerande:
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1) Karen driver kaffeplantage i Afrika.
2) Karen är en skicklig storviltjägare. En gång ber massajerna 

henne skjuta ett lejon som har fått vittring på deras kor, och det 
händer att hon skjuter en zebra eller två till söndagsmat åt plan-
tagens anställda.

3) Karen gör turer i vildmarken. Hon beger sig på upptäckts-
färd i sällskap med kikuyuer och somalier, rider med sina hundar 
mitt i antilopflockar.

4) Karen gör sig känd som läkare och tar emot patienter om 
morgnarna. De söker för pest, smittkoppor, tyfoidfeber, malaria, 
olika skråmor och sår, brutna lemmar, brännskador och orm-
bett, och de svåraste fallen transporterar Karen till Nairobi eller 
till missionsstationen. En gång får hon själv av misstag i sig en 
överdos av arsenik, men kommer på att hon kan konsultera en 
av Alexandre Dumas romaner och lyckas neutralisera giftet med 
hjälp av mjölk och äggvita.

5) Karen är också lärare, domare och allmän välgörare. Hon har 
startat en skola på farmen och medlar och dömer i tvister bland 
lokalbefolkningen. På förmiddagarna skördar hon kaffebönor 
tillsammans med arbetarna, som hon älskar. Om söndagarna delar 
hon ut snus till de gamla kvinnorna.

6) En dag påträffar Karen den gamle Knudsen död på stigen 
och får hjälp av en infödd pojke att bära honom till hans hydda. 
Hon är inte rädd för de döda, som ursprungsbefolkningen (och 
jag). Hon är inte rädd för någonting annat heller.

7) Karen är en utmärkt kock. Hon har fått sitt kunnande av 
den franske köksmästaren på en fin dansk restaurang, och hennes 
middagar är ett samtalsämne i hela Östafrika.

8) När regntiden uteblir sitter Karen och skriver berättelser 
om kvällarna. Det behöver inte sägas att hon kan skriva. Hennes 
röst är lugn, klar och behaglig. Det här är en stark kvinna, hon 
vet vem hon är. Hon förstår, hon kan, det finns ingenting som 
kan få henne att vackla.

Jag önskar att jag var Karen.
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Men det är jag alltså inte. Jag sitter i min stol ombord på KLM- 
planet och närmar mig panikens rand. Vi ska landa i Kilimanjaro 
klockan nio på kvällen, mitt i mörkaste Afrika. Kommer den där 
”Olli” ens att vara där och ta emot mig?

Jag har frågat honom per mejl om myggnät och om ”permetrin-
impregnering av kläderna” mot malaria, vilket resehandböckerna 
på det bestämdaste rekommenderar, men Olli har svarat att jag 
inte ska oroa mig: om jag tar malariaprofylax ska jag tydligen inte 
behöva tänka på de där sakerna. Ändå skulle jag kunna svära på 
att läkaren på hälsocentralen verkade bekymrad när hon skrev ut 
receptet på malariamedicinen.

Jag kan inte låta bli att undra om västvärldens bild av Afrika 
är precis så ensidig och förvrängd som den chilenske konstnären 
Alfredo Jaar velat lyfta fram i utställningen jag nyligen såg på 
Kiasma- museet. Hans sammanställning av omslagsbilder från 
tidskriften Time visar med förkrossande tydlighet vilka föreställ-
ningar om Afrika vi blir matade med: vilda djur, hungersnöd, 
sjukdomar och krig. Medan städerna, kulturlivet och universite-
ten – hela den utbildade afrikanska medelklassens vanliga tillvaro 
– är sorgfälligt bortsorterad. Och i just den soppan har också jag 
fastnat: När jag tänker på Afrika tänker jag på sjukdomar, sanitära 
problem och terrorangrepp. Rån, våldtäkter, kidnappningar, bil-
olyckor. Myggor, ormar, tsetseflugor. Amöbor, bilharzia, hjärn-
malaria. Diarréer, värmeslag, gula febern, kolera, hiv och ebola.

Eller ännu värre: Jag tänker på något som inte ens finns längre. 
När jag ber ett par bekantas bekanta som har arbetat i Nairobi om 
tips inför resan inser jag vilka villfarelser jag lever i. De talar om 
den enorma slummen i Kibera och om flyktingorganisationernas 
verksamhet, eftersom det för dem är självklart att man beger sig 
till Kenya för att arbeta med biståndsfrågor, i flyktingläger eller 
med gatubarn. Jag vågar knappt nämna vad jag går och drömmer 
om: kolonialtidens jaktsafarier och en förtrollad förlorad värld, 
om att jag ska sväva i ett småflygplan över savannen, lära mig tyda 
elefanternas språk och få möta lejonets blick, sitta på en cam-
pingstol vid lägerelden utanför mitt tält om kvällarna och skriva 
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på en gammaldags skrivmaskin eller läsa i ett gammalt skinnband 
och ha ett kristallglas med någonting i inom bekvämt räckhåll.

Våren blir extra märklig inte bara för reseförberedelsernas och 
mina Karen-studiers skull. I februari tvingas jag genomgå en 
besvärlig operation på grund av en krånglande visdomstand, 
och efteråt kan jag inte öppna munnen på tre veckor. Jag ligger 
neddrogad uppe i vindsrummet hos mina föräldrar och lever på 
puréer som min mamma lagar åt mig och som jag får i mig med 
sugrör, jag läser Gallen-Kallelas Afrikabok och avundas flodhäs-
tarna som jag ser ett program om på tv och som kan öppna gapet 
180 grader. I mars går jag i röstterapi för problem med strupen 
och får göra de konstigaste övningar, bland annat sjunga ”Vårt 
land” tvåstämmigt med röstterapeuten genom att blåsa ut luften 
i ett glasrör nedstoppat i ett vattenglas. Men det mesta absurda 
är ändå kartläggningen av mitt röstfack, för den ger svaret att jag 
använder mitt allra lägsta röstläge när jag talar, trots att jag de 
facto är sopran. Sopran! Löjligt. Hela min självbild bygger på att 
jag är en mörk, dyster och flegmatisk alt, och så påstås jag alltså 
vara någon helt annan – en glad, entusiastisk och energisk person 
som i 42 års tid har talat med fel röst!

Symboliken är överväldigande, jag är ju på väg ut på den här 
resan just för att leta efter en ny röst: rösten hos en modig kvinna 
som går genom livet med ett avspänt leende på läpparna.

Än har jag inte funnit den.
Jag skriver mitt meddelande till Karen på servetten. Jag vet 

ännu inte att min relation till henne kommer att bli överraskande 
konfliktfylld.



KAREN

nattkvinnornas råd 1

res till afrika
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NattkviNNa Nr 1: Karen Blixen, f. Dinesen.
Yrke: Ägare till en kaffeplantage, senare författare. Anlände 
till Afrika i januari 1914, tjugoåtta år gammal. Tillbringade 
sammanlagt arton år i Afrika och stod i spetsen för en kaffe-
plantage. Lämnade Afrika för sista gången i juli 1931, fyrtiosex 
år gammal, pank, deprimerad, sjuk i syfilis, en som hade förlorat 
allt. Bosatte sig i barndomshemmet hos sin mor och påbörjade 
sin första bok.

När Karen gav sig av till Afrika hösten 1913 var hon tjugoåtta 
år, och även hon hade bara en sak för ögonen: att förändra 

sitt liv. Hon var utled på allt det som den värld hon tillhörde 
hade att erbjuda en ung kvinna, och att flytta till Afrika och bli 
kolonisatör var hennes plan B.

Karen Dinesen föddes 1885 i en förmögen dansk familj och 
tillbringade barndomen i en gammal herrgård i kustsamhället 
Rungsted nära Köpenhamn. Karen, Tanne i familjekretsen, var 
pappas flicka, och det förvånar mig inte – fadern var en fritänkare 
som hade rest runt i Amerika och levt bland indianer, och Karen 
identifierade sig med den värld av passioner, stordåd och fjärran 
vildmarker som det här stod för. Men hennes far tog sitt liv innan 
Karen hade hunnit fylla tio, och det var ett hårt slag som kom att 
påverka henne för resten av livet.

Den kvinnovärld som modern och mostrarna representerade 
fann hon däremot avskyvärd. Kvinnornas liv tycktes ha kört fast 
i hemmet, där Karens mor och mostrar kunde sitta och älta frågor 
om anständighet och sexualmoral i all oändlighet. Det var en värld 
där flickorna inte rustades för att försörja sig, utan för att gifta 
sig. Alltså fick även Karen en för överklassens döttrar avpassad 
privatundervisning, hon fick läsa poesi, lära sig skriva vackert och 
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konversera på engelska och franska – medan sådant som mate-
matik och annat som ansågs onödigt för en kvinna sorterades 
bort. Livet på Rungstedlund var så skyddat och klaustrofobiskt 
att Karen senare skulle säga att hon varje gång hon återvände 
dit drabbades av samma instängda känsla som slår emot en i en 
smockfull tågkupé: luften har tagit slut. Karen ville inte stanna 
kvar i den där tågkupén, och hon hade absolut inga planer på 
att leva ett sysslolöst ”ståndsmässigt” liv ägnat åt familj och väl-
görenhet.

Vid tjugo bestämde sig Karen för att bli konstnär och börja-
de studera måleri vid konstakademien i Köpenhamn. Resten av 
tiden roade hon sig i de aristokratiska kretsar där man ägnade 
sig åt kapplöpningshästar, fågeljakt, golf och whiskydrickande, 
höll danstillställningar, köpte bilar och flygplan och kastades in 
i intensiva kärleksförhållanden. I de här kretsarna rörde sig även 
Karens sysslingar, de svenska adelssönerna Bror och Hans von 
Blixen-Finecke. Bror var en gladlynt, slösaktig och ansvarslös 
hedonist vars huvudsakliga mål i livet var att ha roligt, och han 
var inte känd för vare sig någon större intelligens eller diskretion. 
Det var heller inte i honom Karen förälskade sig, det var i brodern 
Hans.

Hans var däremot inte intresserad av Karen, och 1910 flydde 
hon från sin kärlekssorg och begav sig till Paris. Där finslipade 
hon sina umgängestalanger, blev en kvick, vasstungad och i sin 
intensitet också lätt skrämmande ung kvinna som rökte cigaretter, 
anlade ett lågt röstläge och började kalla sig för det ryskklingande 
Tania i stället för Tanne. Och när Bror ett par år senare friade, sva-
rade hon ja. Med Bror fick hon nämligen chansen till någonting 
alldeles nytt: hon kunde bege sig till Afrika. Karen var tjugosju 
år gammal.

När Karens och Brors förlovning eklaterades i december 1912 
var nyheten ingenting som gladde Karens närmaste – Brors rykte 
var inte det bästa och det verkade inte ens röra sig om någon 
förälskelse mellan de båda. Men Brors morbror uppmuntrade 
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paret att bosätta sig i Afrika: det ansågs vara sagolikt vackert 
och ha ”fantastiska ekonomiska möjligheter”. Brittiska Östafrika 
hade grundats 1895, och en ström av europeiska nybyggare begav 
sig till den bördiga högplatån där den brittiska regeringen sålde 
mark till löjligt låga priser. Ursprungsbefolkningarna – kikuyuer, 
massajer och andra stammar – hade fördrivits från sina gamla 
områden. 

Pengarna till jordköpet kom från Karens släktingar, och Bror 
reste i förväg för att ordna med anskaffningen och hemmet – 
tanken var att de skulle gifta sig när Karen anlände till Mombasa 
i januari 1914. Men väl nere i Afrika lade Bror sin tid på safari-
jakt och bestämde sig också för att avstå från parets ursprungliga 
planer på att ägna sig åt boskapsuppfödning. Han sålde farmen 
som redan var inköpt och köpte i stället en kaffeplantage som var 
betydligt större, han var övertygad om att kaffet var framtiden.

Under tiden förberedde Karen sin flytt. Hon packade med sig 
sådant som ett matsalsmöblemang och två sovrumsinredningar, 
lådvis med matsilver, kristallglas, porslin, linne, tavlor, inrama-
de fotografier, smycken, mattor, ett franskt golvur, sin morfars 
hela bibliotek, en koffert full med mediciner och favoriten bland 
lysningspresenterna: den skotska hjorthunden Dusk. I början av 
december 1913 reste hon tillsammans med modern och systrarna 
med tåg från Köpenhamn till Neapel, där hon någon vecka senare 
gick ombord på ångaren Admiral, som skulle ta henne till Afrika. 
Fartygsrutten gick från Neapel över Medelhavet och via Suez-
kanalen till Röda havet och Indiska oceanen, för att sedan följa 
den somaliska kusten söderut hela vägen till Mombasa. Fartygs-
resan tog nitton dygn.

Vad visste Karen egentligen om sitt resmål? Naturligtvis hade 
hon sett bedrövliga färgtryck med afrikanska motiv, läst beskriv-
ningar i böcker och tidningar och i Brors brev, men hon var i 
mycket högre grad än jag på väg mot det okända. Hur föreställde 
hon sig sin framtid under de ensamma nätterna ombord? Fast vad 
vet väl jag, hon kanske inte alls var ensam – fartyget var fullt av 
emigranter på väg till Östafrika, sydafrikaner, britter och tyskar 
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som skålade i champagne och dansade och spelade bridge i far-
tygssalongerna.

Admiral lade till i Mombasa den 13 januari 1914 och på för-
middagen nästa dag vigdes Karen och Bror. Ceremonin tog tio 
minuter och när den var avklarad hade Karen officiellt blivit baro-
nessan von Blixen-Finecke. Paret påbörjade därefter tågresan från 
det fuktiga och kvalmiga kustklimatet i Mombasa mot Nairobi 
och den vidsträckta, bördiga och behagligt svala högplatån där 
framtiden väntade.

Jag kommer till Afrika hundra år och fyra månader senare, i 
maj 2014. Det enda som skiljer oss åt när jag landar på Kiliman-
jaros flygplats är vulkanberget Kilimanjaro, den snörräta gränsen 
mellan Tanzania och Kenya, ett avstånd på knappt trettio mil och 
de redan nämnda hundra åren. Jag vet att åtminstone en sak har 
förändrats under den här tidsrymden: åttiotvå procent av istäcket 
på toppen av Kilimanjaro är borta. 

Det vore naturligtvis idealiskt om jag kunde gifta mig med 
någon innan jag startar färden mot mitt logi, men det är ytterst 
osannolikt att så kommer att ske.


