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I Karen Blixens relationer til Sverige undersøger Grethe Rostbøll, hvad vores naboland Sverige har betydet
for Karen Blixens litterære liv. Da Karen Blixen træder frem som forfatter, er det svenske Bonniers forlag, der

som de første i Skandinavien får Seven Gothic Tales oversat og udgivet under titlen Sju romantiska
berättelser i 1934. Et år før værket udkom i Danmark. Samarbejdet med det svenske forlag skulle vise sig at
blive af stor betydning for Blixen, og Stockholm blev en åben dør til forlag i både England og Amerika.

Bonnier forlaget - herunder de to direktører Tor og Kai Bonnier og den litterære redaktør Georg Svensson -
fik således en helt særlig betydning for Blixen, hvilket viste sig på områder, der havde stor betydning for

hende: oversættelses- og korrekturproblemer samt illustrationsforslag til forsider og i udvalgte værker. Fx gik
Bonnier i 1955 ind på at gennemføre en nyoversættelse af African Pastoral, hvis titel forlaget ændrede til Out
of Africa. Også Lena I. Gedin, der fra 1944 virkede som Blixens litterære agent, havde stor betydning, og
samarbejdet betød, at Blixen knyttede sine forlagsinteresser såvel som sine personlige relationer nærmere til

Sverige.

At Karen Blixens relationer til Sverige - også i eftertiden - har nydt stor bevågenhed, skyldes diskussionen
om Nobelprisen. Karen Blixen blev i 1950 til 1959 indstillet til prisen, men fik den ikke. Spørgsmålet, om

hvorfor hun ikke fik den, cirkulerer fortsat i litterære kredse og vil i dette værk blive diskuteret og
dokumenteret med materiale fra Nobelkomiteens arkiv, der er tilgængeligt frem til 1959.  

Grethe Rostbøll, Født 1941, mag.art., fhv. kulturminister. Har tidligere udgivet: Omkring Syv fantastiske
Fortællinger. Blixeniana (1980), Familien og fremtiden (1986), Værdier i krise (1994), Længslens vingeslag -

Analyser af Karen Blixens fortællinger (1996), Borgerlige brydninger (2002).
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