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Ellen Key och kvinnomedvetenheten
Av ULF WITTROCK

1
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades i 
juni 1902 i Stockholm och fick på hösten samma år 
en avläggare i Göteborg på Frigga Carlbergs initia
tiv; hon satt som ordförande där till dess föreningen 
upplöstes 1921. Den 23 januari 1919 vände hon sig i 
ett brev till Ellen Key och vädjade om en »väckel
sepredikan». »Det behövs så väl. Min stora fruktan 
nu är att kvinnorna skola nedsjunka till blott och 
bart ’partipigor’, dvs. samla fullmakter åt de resp. 
partigrupperna utan uppfattning av de ideella syften 
som böra bära upp dem. Att strida för att få makt 
har varit lätt i jämförelse med vad som nu förestår 
inför de faktiska förhållandena och den maskinise- 
ring av samhället, som håller på att kväva den 
moderlighet som vi en gång drömde om. Nu när det 
gäller att bruka makten är vi längre från målet än 
någonsin.» Så pessimistisk -  »I missmod», under
tecknar hon rentav brevet -  kunde således den 
verksamma och stridbara kvinnosaksförkämpen 
Frigga Carlberg känna sig när rösträttsarbetet väl 
nått sitt mål. Frigga Carlberg hade likaledes deltagit 
vid bildandet av Föreningen frisinnade kvinnor 
1914 och hon nedlade under en rad år ett betydande 
arbete inom Liberala valmansföreningen i Göte
borg. Dessutom var hon litterärt verksam för röst
rättsrörelsens sak.

Det finns en uppsats av Renée Frangeur-Sondén 
och Marianne Linnér som gäller Kvinnans frigörel
se -  argument i ett antal kvinnotidskrifter 1909 och 
1917. (Den ingår i Meddelanden från Historiska 
institutionen i Göteborg, nr 6.) »I rösträttsfrågan, 
där man kunnat vänta sig övervägande jämlikhets- 
argument, motiverar tidskrifterna Vita bandet, Dag- 
ny/Hertha och Morgonbris oftast sina rösträttskrav 
med att visa på den nytta samhället skulle tillföras 
om kvinnorna med sina speciella egenskaper fick 
politisk medbestämmanderätt», heter det i sam
manfattningen. I samma volym av Kvinnohistoriska 
studier (1974) bidrar Vivi Edström med en uppsats 
om Selma Lagerlöf och kvinnans rösträtt. Edström 
noterar såsom påfallande hur skarpt Selma Lagerlöf

Jetzt spricht der Zeitgeist mit »feminististischer» Stimme. 
Ellen Key: Die Frauenbewegung (1909).

i brev tar avstånd från Ellen Keys idéer, särskilt 
den åsikten att kvinnorna bara är lämpade för vissa 
typer av arbete. »I sina tal kommer hon dock gans
ka nära Ellen Keys tro på kvinnans egenart och 
samhällsmoderlighet.» De tal det rör sig om är tre 
till antalet, rösträtt stalet Hem och stat 1911, röst- 
rättstalet 1917 och segertalet 1919. I det sistnämn
da, hållet vid månadsskiftet maj-juni både i Stock
holm och Uppsala, ställde sig Selma Lagerlöf som 
Vivi Edström framhåller, snarast på den storvisio
nära linjen från Fredrika Bremer, där kvinnans upp
gift ytterst går ut på att förädla mänskligheten:

Vem skulle vilja eller mäkta motstå kvinnorna, om de 
nu skulle vilja ta itu med att tämja och förgöra de stora 
odjuren, som förhäija världen, om de skulle vilja lägga 
grymheten i band och bojor och nedgöra sedeslösheten 
eller bryta fattigdomens udd eller sätta dammar för fåfäng- 
lighet och njutningslystnad?

Det rådde bland kvinnorna delade meningar om 
hur de borde agera sedan det politiska medborgar
skapet hade uppnåtts. Ellen Key har i sin bok All
segraren. 1. Kvinnorna under världskriget (1918) 
liknat rösträtten vid ett verktyg, en yxa, vars välsig
nelse för mänskligheten berodde på det bruk som 
kvinnorna kom attt göra därav. Ellen Key förklara
de att det hade varit med berättigad stolthet som de 
svenska kvinnorna upptäckt att tanken på den för
sta kvinnliga fredsföreningen hade framförts av 
Fredrika Bremer i Times 1854. »Hade den tidens 
kvinnor varit färdiga och värdiga att förverkliga 
Fredrika Bremers stora tanke, då såge världen nu 
annorlunda ut! Men det tjänar till intet att tala om 
vad som under tiden före syndafloden kunde hava 
skett! Det betydelsefulla är huru kvinnorna efter 
syndafloden kommer att handla. Skola de alltjämt 
böja sig under den gamla åskådningen att de måste 
bära sitt öde eftersom de icke kunna skapa det; att 
de alltjämt måste föda och fostra söner, som genom 
allt verkningsfullare tekniska medel skola få sina 
kroppar sönderslitna [...] Eller skall kriget, åtmin
stone inom den generation man kallat mödrarnas,
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framkalla en ny världsåskådning?» Med männen 
vid fronten, i skyttegravarna, hade otaliga kvinnors 
ansvar fördubblats.

Den andra delen av Allsegraren, som förelåg 
först 1924, är tillägnad Framtidens ungdom. Mia 
Leche-Löfgren säger med all rätt i sin biografi över 
Ellen Key om den boken att den, »jämsides med 
många underligheter och mycken ålderdomlig prat
samhet, rymmer sidor av en gripande, visionär 
skönhet». Ellen Key ville se de unga -  dessa som 
fått sin barndom präglad av krigets alla offer och 
fasor -  som bärare av en brinnande fredsvilja, hon 
ville se dem som »unga tempeltjänare» i det tredje 
rikets tjänst. Ett sakralt bildspråk präglar de hög
stämda profetiorna.

De kvinnotidningar var legio som grundades av 
kvinnor i olika länder allt eftersom rösträttsfrågan 
väl hade förts i hamn; här i Sverige var vi ju f. ö. 
ganska sent ute vad den reformen beträffar. I Göte
borg förelåg 17 nov. 1921 första numret av Kvinnor
nas tidning med Ingeborg Dahllöf som redaktör och 
utgivare. »Hur många gånger har man icke under 
offentliga upprop, resolutioner, petitioner sett bred
vid varandra namnen på konservativa, liberala och 
socialistiska kvinnosammanslutningar!» Denna so
lidaritet löpte fara att brytas, heter det i tidningens 
anmälan, »när kvinnorna nu, efter mottagen poli
tisk rösträtt, som väljare värvas in i de olika par
tierna för att där partidisciplineras.» Det är givet att 
Frigga Carlberg sympatiserade med den underlig
gande redaktionella målsättningen, den var ju som 
tagen ur hennes eget hjärta! Vi kvinnor behöva en 
egen tidning, bekräftar hon (nr 2, 9 dec. 1921). 
»Kvinnorna är ingen quantité negligeable i världen, 
som den manliga överlägsenheten rycker på axlarna 
åt, de äro en makt att taga värde på.» Under krigs
åren hade kvinnorna präglats av ett nytt ansvar och 
allvar, framhöll Frigga Carlberg.

Ingeborg Dahllöf hade i Idun 1908 (nr 37 och 38) 
fått publicerade ett par längre inlägg om Den kvinn
liga rösträtten. Hon uppträdde under signatur, 
Black Pencil, och Signe Bergman, såsom sekretera
re i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
på sin vakt mot avvikare, berörde i ett brev samma 
höst misslynt dessa skriverier; Frigga Carlberg kun
de upplysa Signe Bergman om vem skribenten i 
fråga var och om att Dahllöf var anställd vid Göte
borgs Morgonpost, »tarvlig och illa ansedd publika
tion», som hon säger, och utgiven av Fosterländska 
förbundet. (Jfr B. Björkenlid: Kvinnokrav i mans
samhälle (1982), s. 172.) Ingeborg Dahllöf hade mot 
bakgrund av denna sin anställning skäl att inte

framträda med öppet visir i Idun, ty det är köns- 
kampsaspekten som Black Pencil med påfallande 
skärpa här accentuerar, nödvändigheten av att 
kvinnorna från alla partier och av alla schatteringar 
slöt sig samman för att betvinga »det manliga för
myndarskapet». Black Pencils utgångspunkt var 
»nederlaget» i riksdagen på våren 1908, och hennes 
kritik är överhuvud nog så frän gentemot Landsfö
reningen för kvinnans politiska rösträtt och dess 
agerande; hon talar om »ett tillstånd av slöhet och 
maktlöshet». Hon ger en rad exempel på kvinnoso- 
lidaritet, inte minst bland arbetarkvinnorna, och 
hon betecknar »den ekonomiska frågan» -  vid sam
ma arbete lika lön för kvinna och ogift man, heter 
det i artiklarna -  som den viktigaste på det program 
som kvinnorna i kampgemenskap borde enas kring.

I samma årgång av Idun (nr 6) finns en intervju 
som Elin Wägner gjorde med Ellen Key efter hen
nes stora tal på Sveriges kvinnliga fredsförenings 
årsfest på Musikaliska akademien; Ellen Key som 
nu hade återvänt från sin långa utlandsséjour beläg
rades formligen av intervjuare. Ellen Key uttalade 
sig välvilligt om Idun, »som vunnit hennes sympa
tier genom sin sansade hållning i kvinnofrågan», 
och hon förklarade att hon »under alla förutsätt
ningar» önskade framgång för kvinnorörelsen i 
rösträttskampen. Men en seger skulle »föra reak
tionen med sig», framhöll hon, om inte arbetarkvin
norna ryckte upp i ledet. Även denna viktiga lär
dom skulle intervjuaren ta till sig, konstaterar Erik 
Hj. Linder och Ulla Isaksson i sin Wägner-mono- 
grafl (I, 1977), där detta första möte mellan Ellen 
Key och Elin Wägner ställs i fokus.

Kvinnornas tidning var en veckotidning vars 
kvinnoperspektiv till en början anlades med an
märkningsvärd konsekvens; efterhand blev dock 
tidningens kontur åtskilligt vagare. Bara fem kvin
nor hade invalts vid det första riksdagsvalet efter 
reformen, konstaterar tidningen men presenterar i 
gengäld dessa i helfigur. Lydia Wahlström pläde
rade i ett inlägg för kvinnliga präster. Mia Leche- 
Löfgren hörde till tidningens tidiga medarbetare, 
likaså Anna Lenah Elgström, Gurli Hertzman-Eric- 
son och Ann Margret Holmgren. Tidningen efter
lyste alltifrån början bidrag från sin kvinnliga läse
krets. Perplex kan man bli över att möta en betrak
telse av Ludvig Nordström över Kvinnan och sta
ten. »Sedan kvinnorna fått politisk likställighet med 
männen, ha de skyldighet att undersöka, om de äga 
någon speciell uppgift som kvinnor i samhällets 
liv», deklarerade Nordström och visade på kvin- 
nornas-mödrarnas oerhört krävande uppgift. »Vad
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kvinnan grundlägger i barnen av vanor, åskådning
ar, etiska och moraliska regler, religiösa uppfatt
ningar, det bildar i sista hand normalplanet för den 
vuxnes livs- och världsbild.» När nu kvinnan drogs 
in i statslivet borde hon sluta upp med att bara vara 
manfångerska, slänga sin »erotiska bokhylla» med 
struntpraterskor som Berta Ruck och Elinor Glyn, 
och skaffa sig andliga intressen! Det var en artikel 
som kunde te sig en smula frän till tonen, heter det 
inte utan skäl i en redaktionell kommentar, »men 
kurage att lugnt ta emot och övertänka ett obehag
ligt ord hava helt säkert kvinnorna, i synnerhet när 
det som här alldeles tydligt ligger en god avsikt 
bakom.» (1 maj 1922.) Erik Hedén reflekterar över 
Kvinnan i Sveriges nutida litteratur (Sv. Kvinnors 
Medborgarförbunds artikelserie) och konstaterar 
hur kvinnan har svårare än mannen att stå ut med 
Ludvig Nordströms behandling, när han med hård 
och avslöjande hand tecknar sina människor. »Ock
så är det endast allmogekvinnorna, fiskarkvinnorna 
som imponera i Ludvig Nordströms kvinnogalleri.» 
(4 juni 1922.)

Ellen Key publicerade 12 aug. 1923 i Kvinnornas 
tidning artikeln Nio år. »I nio år har världskriget 
varat», börjar Ellen Key och vad hon menar måste 
ju vara att föga i grunden hade förändrats genom 
krigsslutet. Artikeln har en påfallande aggressivitet 
i utfallen. Ellen Key ironiserar över Fredrika 
Bremers »oskuldsfulla tro på såväl Englands som 
kvinnornas oskuldsfulla världsmakt till det goda!» 
Bakom Ellen Keys attack låg hennes bitterhet över 
hur resultatlös den lågande appell till segerländer
nas kvinnor hade varit, som hon hade riktat mot 
krigets slut. Isaksson/Linder noterar att Elin Wäg- 
ner blev Ellen Keys redskap när det gällde att 
skaffa undertecknare liksom pengar för att få upp
ropet infört som annons i en rad stora tidningar. 
»Hon ville bilda opinion för en mild och förnuftig 
fred och förebygga nöd. Givetvis blev hon på sina 
håll stämplad som ty sk vän.»

Ellen Key som följaktligen hörde till dem som 
ansåg att Versaillesfredens utformning var en olyc
ka, hade fått incitamentet till artikeln Nio år från en 
notis i en fransk kvinnotidning om att en barnupp
fostran i folkhatets tecken bedrevs i Tyskland; El
len Key gisslar i sin tur »dessa flockar av vargin- 
nor» med sina halvsanna rykten och haltande slut
satser!

*

I ett personligt turnerat inlägg, Förr och nu (19 okt. 
1924), företog litteraturdocenten Hilma Borelius en

återblick på kvinnorörelsen. »Ellen Keys lidelse
fulla framhävande av erotikens ingripande betydel
se», skriver Borelius på tal om den officiella kvin
norörelsens boskillnad mellan intellekt och för
värvsarbete å ena sidan, äktenskap och familjeliv å 
den andra, »skar in i denna skenbart harmoniska 
uppdelning»

Populärt förklarat kunde man om läget vid 1890-talets 
mitt säga: Kvinnorörelsens råd till den kvinnliga individen 
lydde: »Sök nyttig verksamhet, så kan du leva nöjd utan 
kärlek och äktenskap.» Ellen Keys: »Sök den stora kärle
ken, den är mer än arbete och intellekt!»

Nu hade individualiteten också frigjorts i fråga 
om det erotiska, resonerade Hilma Borelius, och 
»själva den strävan efter ’objektiva’ mål på ’man
liga’ verksamhetsfält som befarades bli vilsele
dande och livshämmande har hjälpt den kvinnliga 
personligheten att finna sig själv». Hilma Borelius 
medger emellertid att det ännu bara var få kvinnor 
förunnat att göra sig gällande på allvar i konkurren
sen med männen.

Frigga Carlberg var så länge hennes krafter 
räckte en regelbunden medarbetare i Kvinnornas 
tidning. En nekrolog över henne som stod införd i 
tidningen 11 okt. 1925, var skriven av Ingeborg 
Dahllöf. Frigga Carlbergs starka socialpolitiska in
riktning präglade flera av hennes egna inlägg i Kvin
nornas tidning, men i huvudsak kännetecknades 
denna av en snävt borgerlig profil. Tidningen lades 
ner vid årsslutet 1925, i »trötthetskänslans» tecken, 
som det heter i en redaktionell förklaring. Förgäves 
hade tidningen appellerat till kvinnornas samhälls- 
känsla, förklarade redaktören ampert utan att när
mare förtydliga sig. Frigga Carlberg hade vid star
ten framhållit att Kvinnornas tidning inte skulle bli 
en glättad damtidning eller en vanlig hobbytidning, 
men resurserna som stod redaktören till buds tröt 
tydligen och tidningen tunnades alltmer ut inne
hållsligt.

I och med den »politiska veckotidningen» Tide
varvet, som började utges i Stockholm 1923, fram
trädde ett organ med en helt annan slagkraft. I 
kapitlet »Flaggskeppet Dristigheten eller Nu ska 
här göras kvinnohistoria» har Ulla Isaksson och 
Erik Hj. Linder i andra delen av sin Elin Wägner- 
monografi (1980) försökt karakterisera tidningens 
insatser. »En egen tidning! I FKR:s trängre krets 
var tanken som en tändsticka i ett fotogenförråd. 
En medborgarskola -  ja visst -  men kurser nådde 
ändå bara ett fåtal. En tidning kunde nå hela Sve
rige. Fast naturligtvis: Fredrika Bremerförbundet
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utgav den anrika Hertha, Socialdemokratiska kvin
noförbundet hade sin upplagestarka Morgonbris. 
Men ingen av dessa grupper tänkte helt som Frisin
nade kvinnor, inte så inspirerat om kvinnors egen
art, inte så stolt om framtiden, inte så djärvt om 
kvinnoproblem, inte så praktiskt om medborgarfos- 
tran.» Som redaktör tiilträdde Elin Wägner 1 juli 
1924 för att stå kvar på sin post till 1927 års utgång. 
Under Tidevarvets första år, påpekar Isaksson/ 
Linder, utarbetade Elin Wägner »med Gandhi som 
guru sin pacifistiska övertygelse till en oerhörd håll
fasthet: den skulle komma att överskygga hela hen
nes framtid». Kring »Indiens ande» -  Gandhi -  
kretsar Ellen Key i en av sina sista tidningsartiklar.

När Morgonbris -  »Arbetarkvinnornas tidning» 
som den kallade sig från början -  publicerade sitt 
första nummer året 1904 hade Ellen Key värvats för 
att rikta den rätta appellen till de arbetande kvin
norna. I artikeln Samhällsbyggnad manade hon till 
en uppgörelse med modlösheten. »Ty årtusende 
efter årtusende hava kvinnorna funnit sig betyda 
intet inom det samhälle, åt vilket de dock givit sina 
lidelser och mödor; årtusende efter årtusende har 
samhällets ledare -  kvinnorna oåtsporda -  offrat 
deras barn i striderna för den ekonomiska och poli
tiska maktutvidgning där den enes seger hittills be
tytt den andres nederlag.» Efter Ellen Keys död lät 
Morgonbris med dess redaktör Signe Wessman 
junihäftet 1926 bli en hyllning till den bortgångna, 
varvid Ellen Keys appell återgavs på nytt. I en 
nekrolog talas om hur för så många unga i seklets 
begynnelse namnet Ellen Key var »förbundet med 
en helt ny värld i vardande»; vår tids egen ungdom 
hade kanske svårt att inse hennes verkliga betydel
se, hette det också.

Vid Ellen Keys förhållande till arbetarrörelsen 
kom Erik Hedén att uppehålla sig i en artikel i 
Social-Demokraten 16 febr. 1922, där han lance- 
rade henne som kandidat till ett förestående inval i 
Svenska akademien. »Ellen Keys mest uppmärk
sammande politiska uppträdande på senare år var 
som bekant hennes partitagande i finska inbördes
kriget, och detta partitagande gick som bekant -  i 
en mycket ömtålig punkt -  snörrätt mot socialde
mokratiens. Hela hennes hållning under världskri
get stämde överhuvud ganska litet med den som 
intogs av Sverges flesta socialister.» Ändå menar 
Hedén att Ellen Key under långa gemensamma 
kampår vunnit hela vänsterns hängivenhet för sitt 
mod, sin fördomsfrihet och sin ideella hänförelse, 
och denna hängivenhet fanns kvar orubbad, bety
gade han.

Ellen Keys ståndpunktstaganden under första 
världskriget var onekligen motsägelsefulla och kun
de emellanåt överskugga hennes i grunden närmast 
pacifistiska inställning. I sin »julottepredikan» 
1916, Segern som övervinner världen (Freds- 
skrifter, utgivna av Sv. Freds- och Skiljedomsför
eningen, nr 37), betecknade hon som »den mest 
framtidsdanande kraften den, som i alla de stri
dande landen drivit ett fåtal att neka till krigstjän
sten». Elin Wägner fick en väckelse när Ellen Key i 
Idun i januari 1915 manade till »det heliga uppro
ret»: »Bli icke moderlighetskänslorna genom detta 
krig så kränkta, att de leda till massresning mot 
kvinnornas rättslöshet, då vet jag icke varifrån 
frälsningen skall komma.» Haag-kongressen sam
ma år med sina kvinnodelegationer från olika länder 
-  tyska rösträttskvinnor agerade kraftfullt i pacifis
tisk anda -  följdes och kommenterades i Idun av 
Elin Wägner.

I sin roman Hemlighetsfull (1938) har Wägner 
låtit en grupp rösträttsengagerade yrkeskvinnor 
samlas kring Ellen Key, den sjuttioåriga -  året är 
1919. Ellen Key för fram tanken på en ny kvinno- 
tidning. »Tiden krävde ju en samling av 
samhällsmödrarna om de skulle kunna gottgöra vad 
de försummat med slöhet och liknöjdhet. Betänk att 
en sådan tidning skulle kunna bli den kränkta, be
slutsamma moderlighetens röst i världen»! Elin 
Wägner låter Ellen Key röna idel motsägelser inom 
kretsen, som får slå an en betydligt mer uppsluppen 
ton än vad som gärna hade varit möjligt i den 
patetiska profetissans reella närvaro! Wägner själv 
excellerar med sin vanliga uddiga och raljanta stil
konst, och låter också Ellen Keyska slagord som 
»kärlekens genialitet» och »lyckoplikten» passera 
revy. Men i kapitlets slut får allvaret ta överhand 
och Elin Wägners alter ego i romanen besinnar vad 
hon varit med om.

Så hade Ellen Key irrat in i vårt hem och irrat ut igen på 
sin långa sökande vandring, på väg mot det slutprov för 
hennes tappra livstro som döden var.

Och den natten satt jag klarvaken rätt upp och ner i min 
säng och hade mellan mina händer kvinnornas problem 
som den stora oefterrättliga Ellen Key smugglat in i vår 
lägenhet på åldrade profeters vis, tilltrasslat och olöst som 
det var.

Huvudlinjen i Isaksson/Linders Wägnermono- 
grafi, andra delen, följer Elin Wägners arbete på att 
utforma den ideologi som »den nya feminismen» 
enligt hennes mening var i behov av. Feminism är 
ju ett gammalt begrepp och redan vid sekelskiftet 
uttalar sig Ellen Key negativt både om »gammalfe
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minismens» och »nyfeminismens» yttersta flygel 
{Livslinjer I (1903), kap. VII). Långsamheten i sam
hällsutvecklingen berodde i lika hög grad på kvin
nans som på mannens begränsning. »Det är först 
sedan hon frånsagt sig varje gemenskap med kvin- 
noförhävelsen och kvinnoförhärligandet, som en 
kvinna med intellektuell anständighet kan befatta 
sig med frågan om sitt köns samhällsarbete.» Så 
nyktert och klarsynt kunde alltså samhällsmoder- 
lighetens förkunnerska se saken.

Ellen Key talar också om hur »livet gjorde mo
derns och faderns naturfunktion olika, gjorde dem 
till skilda väsen, ingendera över- eller underlägsen, 
endast ojämförliga.» För Ellen Key betingades 
kvinnans egenart liksom för Elin Wägner av funda
mentala biologiska fakta. Emellertid kan Isaksson/ 
Linder konstatera att »Key kritiseras skarpt» i ar
betsböckerna till Väckarklockan (1941): »hon hade 
inte förstått att kvinnans egenart, fullt utvecklad, 
och hennes behov, fullt tillgodosedda, en dag måste 
spränga systemet.» Och denna kvinnliga egenart är 
påtaglig, fysisk. Det finns anledning återkomma till 
frågan vad Ellen Key har att säga om kvinnans 
natur. Hon trodde också på förvärvade egenska
pers ärftlighet och baserade i själva verket hela sitt 
etiska tänkande på den förutsättningen. Darwin, 
Spencer och Comte var den triad som bestämde 
George Eliots etiska uppfattning, skriver Ellen Key 
i sin Verdandiskrift (1920) om Kvinnornas del i 
moralens utveckling -  och George Eliot hade för 
henne själv tjänat som »en gyllene brygga mellan 
den gamla och nya etiken», heter det också. »Hon 
kände djupt huru avgörande framtiden bestämmes 
av nuet. Varje liten eftergift åt en frestelse blir 
genom sina följder ödesdiger såväl för den enskilde 
själv som för kommande släkten.» Ellen Keys kär- 
lekslära är baserad på samma moraliska åskådning, 
om hon också inte tillskrev George Eliot något 
nytänkande i de erotiska livsfrågorna. (Jfr s. 38).

2
Elaine Showalters uppsats Feminist Criticism in the 
Wilderniss (tryckt i Critical Inquiry, Winter 1981) 
formar sig till en uppgörelse med den feministiska 
litteraturkritik som företagit »a pilgrimage to the 
promised land in which gender would lose its 
power, in which all texts would be sexless and 
equal, like angels».

But the more precisely we understand the specificity of 
women’s writing not as a transient by-product of sexism

but as a fundamental and continually determining reality, 
the more clearly we realize that we have misperceived our 
destination.

Showalter menar att den tidigare feministiska lit
teraturkritikens metodpluralism måste följas av en 
forskning med en annorlunda teoretisk inriktning; 
och den fråga som bör ställas i centrum är: »What is 
the difference of women’s writing?»

Från Showalters uppsats går en linje tillbaka till 
John Stuart Mill som hävdade att kvinnorna måste 
blir »more freespoken», med böcker »drawn from 
[their] own nature». Eftersom deras herrar (»mas
ters») kontrollerar deras språk har mycket få kvin
nor vågat säga någonting, »which men [...] are 
unwilling to hear». Elaine Showalter talar i anslut
ning till ett par engelska antropologer om kvinnorna 
som »[a] muted group», och hon åberopar Shu- 
shana Felman, som har deklarerat: »The challenge 
facing the woman today is nothing less than to ’re
invent’ language, to re-learn how to speak: to speak 
not only against, but outside of the specular phallo- 
gocentric structure, to establish a discourse the 
status of which would not be defined by the phal- 
lacy of masculine meaning». Uttalandet gäller såväl 
feministisk forskning som kvinnlig skapande verk
samhet.

En självrannsakan å den feministiska litteratur
kritikens vägnar företar likaledes Cheri Register i 
en så kallad review essay i Signs 1980, betitlad Lite
rary Criticism. »What are we doing really?» Mål
sättningen har förändrats och frågeställningarna är 
mindre snäva än förut, menar hon. »If we define 
our task as the illuminations of female experience, 
whatever that might be, and are prepared to deal 
with any resultant political implications, we can 
afford to leave our questions open-ended.» Jag har 
uppmärksammat en studie av Susan Hardy Aiken -  
också hon en företrädare för feministisk litteratur
kritik -  i PM LA (May 1983), som gäller John Stuart 
Mills klassiska skrift Om kvinnans underkuvade 
ställning. Mills inlägg som i en mångfald länder blev 
av utomordentlig betydelse för kvinnofrigörelsen, 
har naturligtvis granskats i detalj förut av forskning
en inom flera discipliner, men Susan Hardy Aiken 
genomför en close reading som tycks mig klarlägga 
mer obeaktade sammanhang i texten. Hon kallar 
sin uppsats Scripture and Poetic Discourse in the 
Subjection of Women; det är den millska skriftens 
litterära kvaliteter, dess »rhetorical strategies» det 
är fråga om, liksom dess känslofundament och tan
keinnehåll.

Mills stil brukar i allmänhet betecknas som färg
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lös och abstrakt, men Susan Hardy Aiken visar på 
de poetiska elementen i The Subjection of Women] 
»The imaginative emotion» är, enligt vad Mill själv 
säger i sin Autobiography, »quite consistent with 
the most accurate knowledge.» »I argue that Mill 
seeks to convert an unsympathetic audience to a 
thesis radically subversive of prevailing cultural 
norms and institutions by weaving into his formal 
argument a poetic subtext modeled on the preemi
nent mythic schema of the Western world, the bibli
cal account of history from the fall to paradise.» 
Aiken hävdar i konsekvens härmed att John Stuart 
Mill »constructs his own persona as prophet» i 
detta sitt historiefilosofiska panorama, där »the cli
max of each chapter is a prophetic vision of both 
transformed culture and transformed language». 
Det eskatologiska perspektivet når sin kulmen i 
förutsägelsen om »a paradisiacal state»; i och med 
att jämlikhet har genomförts mellan man och kvin
na finns den rätta förutsättningen för »the ideal of 
marriage». Den språkets frigörelse som Mill efterly
ser å kvinnornas vägnar ter sig för honom som ett 
led i emancipationen från tryckande patriarkaliska 
strukturer.

Susan Hardy Aiken anmärker mot slutet av sin 
uppsats att var och en som är något förtrogen med 
feminist criticism strax inser det problematiska i 
Mills profetiska position och metaforik; »for all his 
radical vision, it might be argued, Mill seems impli
cated in the very conventions he attacks.» (I sin 
bok De motsägelsefulla victorianerna (1980) berör 
Erik Frykman just Mills reservationer och betänk
ligheter i detta sammanhang.) Mill avslutar sin 
skrift med att bemöta det uppsluppna gyckel med 
kvinnosakskvinnorna som antifeministerna i Eng
land så gärna stod för. Själv hävdar Susan Hardy 
Aiken från vår egen tids perspektiv att Mill »antici
pates some of the most radical perceptions of 
contemporary feminist theorists». »What is per
haps most remarkable about Mill’s achievement in 
The Subjection is that, despite the entanglements of 
patriarchal ’models’ of the past, he nevertheless 
manages to see so far toward the future, toward 
that ’different country’ where ’fruitful new truths’ 
could be inscribed by women themselves.» Aiken 
knyter här som synes an till den berömda millska 
reflexionen om hur kvinnorna skulle ha haft »a 
literature of their own», om de hade levat »in a 
different country from men» och aldrig läst något 
av vad männen skrivit. Susan Hardy Aikens analy
tiska metodik i uppsatsen kan bara betecknas som 
feministisk i sitt underliggande patos; det är enbart i

slutstycket som Aiken mer öppet ger uttryck däråt. 
Hon åberopar sin feministiska, amerikanska kollega 
Annete Kolodny och dennas uppsats Dancing 
through the Minefield: Some Observations on the 
Theory, Practice, and Politics of a Feminist Lite
rary Criticism (Feminist Studies, Spring 1980). »As 
Annette Kolodny recently put it, when ’female self- 
consciousness turns in upon itself, attempting to 
grasp the deepest conditions of its own unique and 
multiplicitous realities’, it possesses the potential to 
change utterly ’the very forms through which the 
culture perceives, expresses and knows itself.’»

Ellen Key uppfattade vad Susan Hardy Aiken 
kallar »poetic discourse» hos Mill. Denne var alls 
inte torr och prosaisk, skrev hon i ett brev 1884; 
»Mills förhållande till hustrun går som en källåder 
av poesi igenom hela hans produktion.» Det var på 
»ett tjusande klart och egentligt sätt» som Mill be
handlade enskilda frågor, menade Ellen Key. (Jfr 
min avh. Ellen Keys väg från kristendom till livstro 
(1953), s. 280.) Ellen Key avsåg Mills skrift On 
Liberty liksom naturligtvis The Subjection of Wom
en och självbiografin. Skriften om kvinnornas un
derordnade ställning förs mer eller mindre explicit 
på tal i Missbrukad kvinnokraft med dess följdskrift 
Kvinnopsykologi och kvinnlig logik (1896), men här 
är Ellen Keys syfte i första hand att varna för en 
kvinnofrigörelse som missleds av »Stuart Mills 
åsikter om likheten mellan könen».

»Genom förbiseende av faktorn kvinna, ha alla 
männens matematiska resultat blivit felaktiga», 
heter det i Missbrukad kvinnokraft. »Kvinnofrigö
relsens innersta betydelse är: att denna kvinnlighe
tens kraft nu är på väg att bli uppdagad och medve
tet ställd i mänsklighetens tjänst.»

Var gång en kvinna haft revoltens mod, har hon fram
kallat en stor rörelse. Elizabeth Fry, Florence Nightin
gale, Josephine Butler, Harriet Beecher Stowe, Fredrika 
Bremer, Camilla Collett m. fl. äro exempel därpå. Må nu 
kvinnorna revoltera i mängd mot skolornas själamord, 
mot krigens massmord, mot det nuvarande produktions
systemets människooffer! Kvinnorna bör få rösträtt och 
tillträde till alla det medborgerliga livets områden, emedan 
samhället behöver mödrar lika väl som fäder.

Samtidigt som Ellen Key alltså talar om de stora 
uppgifter som kvinnorna har att ta hand om -  nog 
får man intrycket att hon menar att de utgör en 
kraft som kan »spränga systemet», med Elin Wäg- 
ners ord -  är det en huvudtanke i hennes inlägg att 
kvinnorna i det förgångna i själva verket har satt in 
lika stora värden i kulturen som männen, ehuru ej 
likartade. Ellen Key betecknade som kvinnornas
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mest väsentliga insats »hemlivets humanisering». 
Och hon åberopade »en av vårt lands främsta ve
tenskapliga auktoriteter» -  Hjalmar Öhrvall -  som 
sagt henne att man rent biologiskt kunde bevisa: 
»att det, som gjort människan till människa, som 
givit henne hela hennes oerhörda överlägsenhet i 
kampen för tillvaron [...] det är arten av det mänsk
liga moderskapet redan på det fysiska området, 
redan innan det andliga momentet hunnit tillkom
ma.»

Ellen Key förklarar i Kvinnopsykologi och kvinn
lig logik att hennes uppfattning i kvinnofrågan allra 
mest hade bestämts av den omständigheten att hon 
fått en så nära inblick i Sonja Kovalevskys livsför
hållanden. »Hon, som i ungdomen käckt bröt sin 
lans med Spencer för kvinnans rättigheter -  med 
George Eliot som prisdomare; hon som vid den 
tidpunkten var övertygad att ha den ovedersägliga 
sanningen på sin sida -  hon blev genom sitt livs 
erfarenheter alltmer viss: att den djupaste synpunk
ten var den, som Spencer förfäktade.» Det var på 
hösten 1869 som den 19-åriga ryskan vid ett besök 
hos Mary Ann Evans, pseudonymen George Eliot, 
förde sin dispyt med Spencer. Sonja som nu själv 
begynt avancerade matematikstudier, trädde upp 
till försvar för kvinnornas rätt till högre studier. (En 
modern svensk biografi över Sonja Kovalevsky fö
religger i och med Gunnel Weidel Randvers bok 
1981.)

Harald Hpffding -  en av Ellen Keys auktori
teter -  konstaterar i sin Etik (1887) i kapitlet om 
kvinnans ställning och villkor att det beträffande 
kvinnans natur fanns två åskådningar som stod 
skarpt emot varandra; den ena som i nutiden före
träddes av Stuart Mill, hävdade att skillnaden mel
lan mannens och kvinnans »Natur og Evner» bara 
är en gradskillnad, om den nu alls existerar, och 
den andra, som hyllades bl. a. av Spencer, förfäk
tade »at Forskellen fra Naturens Haand er saa dyb 
og fast, at den stedse maa betinge en Artforskel 
mellem de to K0ns Stilling og Virksomhed.» H0ff- 
ding menar att man alltid måste vara försiktig med 
att tala om »Naturejendommeligheder og 
Naturforskelligheder» som om de var eviga och 
oföränderliga. Å andra sidan förlöpte utvecklingen 
långsamt. Och kvinnans natur var i hög grad 
avhängig av vad som fordrades av henne, och av 
vad man gav henne rätt till. Synsättet här ligger i 
grunden helt på linje med Herbert Spencers; genom 
arv och urval, men också genom umgänget med det 
starkare könet, präglades enligt denne de kvinnliga 
karaktärsdragen. H0ffding påpekade att kvinnorna i

åtskilliga länder numera hade tillgång till ett vida 
friare yrkesval än förut och han gav sin fulla sank
tion åt »Kvindens Ret til selvstaending Udvikling og 
til frit Valg of Lifsopgave». Med tiden skulle det 
visa sig om, »som nogle begejstrede Tilhaengere af 
Kvindeemancipationen mene, hermed vil begynde 
en ny JEre». Men förväntningarna behövde inte 
spännas så högt, anmärkte H0ffding.

Hpffding bemötte också den invändning mot 
kvinnoemancipationen som låg i det påpekandet »at 
ingen Kvinde hidtil paa noget Omraade har ydet 
noget af aller hpjeste Rang». De flesta män skulle 
stå sig slätt, förklarar han, om en så idealisk mått
stock skulle anläggas på dem! »De aller fleste 
Maend maatte vaere glade, hvis deres aandelige Ud
vikling, baade hvad Intelligents og Karakter an- 
gaar, havde naaet en H0jde som hos en Sophie 
Germain, en George Sand eller en George Eliot.»

Mill berör för sin del inte alls de fysiologiskt 
betingade skillnaderna mellan könen. I The Subjec
tion of Women deklarerar han att vad som brukar 
kallas kvinnans natur utgör »an eminently artificial 
thing -  the result of forced regression in some direc
tions, unnatural stimulation in other [...] for the 
benefit and pleasure of their masters». För Mill 
framstod det som vi konstaterat som avgörande för 
hela mänsklighetens öde att den uppnådde en köns- 
politisk balans. Spencers inställning i kvinnofrågan 
som i samband med Ellen Key närmare har belysts 
av Ronny Ambjörnsson (Samhällsmodern. Ellen 
Keys kvinnouppfattning till och med 1896. Akad. 
avh. 1974), får i hög grad sin prägel av hans tvek
samhet rörande kvinnans samhälleliga uppgift. »Ett 
ökat kvinnligt inflytande inom samhället kommer 
från Spencers utgångspunkt att medföra två konse
kvenser: dels att samhället förändras, dels att kvin
notypen förändras.» Ellen Key drar just själv båda 
dessa konklusioner.

Mill hävdar paradoxalt att ingen känner eller 
överhuvud har möjlighet känna »the nature of the 
two sexes», ty liksom kvinnorna har varit försla
vade har männen genomgående deformerats av sin 
förtryckarroll. Georg Brändes som hade översatt 
Mills skrift (1869) och ett par år senare besökt Mill 
på sin andra stora utlandsresa, skriver i en Millstu- 
die, där han knyter an till deras sammanträffande: 
»Han havde jo end ikke frygtet at udaeske Latteren 
ved den staerke Paastand, at vi overhovedet indtil 
nu slet ikke vids te No get om Kvindens Vaesen, da 
vi endnu aldrig havde set det udfolde sig i Frihet, 
ret som om den hele Historie og den hele Literatur, 
[...] slet ingen Belaering gav os om det Ypperste
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eller om Svaghederne i det kvindelige Naturel. I 
dette ene Punkt var han naesten fanatisk.»

Susan Hardy Aiken konstaterar hur John Stuart 
Mill både betraktar kvinnorna som »artificial prod
ucts» och som apokalyptiska texter. »In the escha
tological formulas of biblical prophecy he invokes 
the ’time [...] not [yet] come’ when women will 
achieve ’free development of originality’ both per
sonally and linguistically and thus help to transform 
the words of discourse and culture by inscribing 
new words, opening up concealed female mean
ings: ’When that time comes, and not before, we 
shall see, and not merely hear, as much as it is 
necessary to know of the nature of women, and the 
adaptation of other things to it.’»

Ellen Key skriver i Livslinjer (I, kap. Samhälls- 
moderlighet) att Mills skrift The Subjection of 
Women inga ypperligare sidor hade än dem, där han 
framhöll kvinnans intuitiva förmåga; hon är hän
synslösare och omedelbarare än mannen i sitt hand
lande, »på samma gång som hennes innerligare eller 
lidelsefullare känsla ger henne mer uthållighet och 
tålamod inför mödor, missräkningar och lidanden.» 
Det är en kvinnosyn, kan man tillägga, som lance- 
rats av Rousseau, just vad gäller kvinnans entusi
asm, hennes känslomässiga begåvning. »Att vara så 
eldigt troende, så rent hänförd, så innerlig, att ett 
vardande griper såsom verklighet -  dett är kvinno
väsen,» förklarar Ellen Key (kap. Själen evolution 
genom levnadskonst). »Det inspirerade och inspire
rande, aningsfulla och profetiska -  med ett ord 
ursprungskraften -  hos en Jeanne d’Arc, en Katha- 
rina av Siena, en Birgitta, detta var deras makt, ej 
krigskonst eller teologi.»

Om också Mill ställer hela frågan om kvinnans 
natur på framtiden, hyser han alltså inte några tvi
vel om hennes moraliska överlägsenhet. (Erik 
Frykman förklarar i sin bok att Mill trillar ner i 
moralisk panegyrik!) 1800-talets kvinnoapoteos 
hade många varianter. Urban von Feilitzen -  »Ro
binson» som med sitt arbete Protestantismens Ma- 
ria-kult (1874) gjorde så djupt intryck på Ellen Key, 
företrädde som Axel Forsström har uppvisat en 
åskådning om kvinnlighetens uppgift på jorden som 
hade grundlagts i första hand genom tillägnelse av 
Israel Hwassers skrifter. Jette Lundbo Levy har 
nyligen på ett pregnant vis karakteriserat Robin
sons idealistiska kvinnosyn i boken Den dubbla 
blicken. Om att beskriva kvinnor. Ideologi och este
tik i Victoria Benedictssons författarskap (sv. 
övers. 1982). Vad som gör Robinsons teorier till 
något mer än ett kuriöst exempel på konservativ

idealism, är anknytningen till en revolutionär ro
mantisk utopi om förhållandet mellan könen, för
klarar Lundbo Levy. »Uppfattningen att en sär
skild kvinnlig identitet är betydelsefull för samhälls
utvecklingen överensstämmer med vissa tendenser 
i den nutida feminismen, därför att den tillerkänner 
delar av traditionella kvinnliga områden betydelse 
och inte bara ser kvinnlig identitet som bristfällig.» 
Lundbo Levy berör också den begränsning i före
ställningarna om individualiseringens räckvidd som 
hon menar har blivit följden av att det för Ellen Key 
i sista hand är den biologiska moderligheten som 
blir avgörande för den kvinnliga individualismens 
former.

Den dialog med Ellen Key som Elin Wägner kan 
sägas föra genom en stor del av sitt författarskap, 
fortsatte hon alltså ännu under arbetet på Väckar
klocka (jfr ovan s. 25). Isaksson/Linder finner i 
Väckarklocka en radikalism som är »verkligen re
volutionär», just därför att den utgår från kvinnans 
biologiska egenart (»kvinnorna menstruerar och fö
der barn») som det primära. Lundby Levy betrak
tar tvärtom som en begränsning hos Ellen Key att 
den biologiska moderligheten får betinga hennes 
kvinnoapoteos. Elin Wägners matriarkala studier -  
Väckarklocka rymmer ju en rad kapitel om »moder
åldrarna» -  ledde henne fram till en historiebetrak- 
telse enligt vilken våldsmakt och kvinnomakt står i 
ett negativt inbördes beroende. »Under moderål
dern existerar ett naturligt kamratskap mellan alla 
levande väsen på jorden», heter det i Väckarklocka 
rörande denna »polväxling». Isaksson/Linder ka
rakteriserar Wägner som Pytia och Magna Mater; 
»historia och myt gav orden eko».

För Ellen Key och Elin Wägner blir det avgöran
de ytterst en religiös känsla av livets helighet. Den 
förras persona var profetissans. I Allsegraren II 
finns enligt Wägner »en ny ovisshet» (Wägners 
nekrolog i Tidevarvet 1926) -  Ellen Key sträcker sig 
efter det okända, det eviga, det gudomliga. Elin 
Wägner skulle i Väckarklocka efterlysa en världs
bild, där det åter fanns plats för »det outforskade, 
det outforskbara, det hemlighetsfulla och gudomli
ga».

När Maria Bergom-Larsson tampas med Ellen 
Key i Kvinnornas litteraturhistoria (1981), utgår 
hon från sina egna personliga erfarenheter av »för- 
äldraskapets, oftast moderskapets villkor», som 
hon säger: »att sitta i en rävsax mellan kraven från 
’kärleksarbetet’ och yrkesarbetet». Liksom Elin 
Wägner ett par decennier senare såg Ellen Key 
jorden, freden och kvinnan som en treenighet, me
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nar Bergom-Larsson, som själv gör ett talande citat 
ur Allsegraren\

Länge nog har mödrarna varit behandlade som jorden. 
Jorden, som skulle tåla allt och dock outtröttligt giva. 
Länge sedan lärde mänskligheten att detta i fråga om 
jorden är ett misstag. Så länge kvinnornas tålamod varar, 
begå männen samma misstag i fråga om kvinnorna, vilka 
låtit sin yppersta kraft missbrukas i det oändliga.

Bergom-Larsson konstaterar att några av de frå
gor som Ellen Key reste har varit bannlysta i de 
senaste decenniernas kvinnorörelse. Men nog fanns 
det i hennes konsekventa ställningstagande för bar
net ett sprängstoff; konflikten mellan moderskap 
och yrkesarbete var alltjämt lika svårlöst.

Granskar man kvinnornas yrkesområden idag så ska 
man finna att Ellen Keys vision har besannats: kvinnorna 
har sökt sig till de ’naturenliga’ arbetsområdena och alla 
försök att bryta upp den segrerade arbetsmarknaden har 
misslyckats. Men samtidigt har dessa ’kvinnliga’ yrkes
områden låg status och låg lön. Patriarkatets värderingar 
har levt kvar oförändrade trots kvinnornas massiva intåg 
på arbetsmarknaden. Jag tror inte att Ellen Key skulle se 
dagens situation som en seger för sin samhällsmoder- 
lighet!

Liksom Bergom-Larsson utgår Cheri Register i 
studien Motherhood af Center: Ellen Keys Social 
Vision från hur litet den socialistiskt förankrade 
kvinnorörelse som uppstod i Sverige på 1960-talet 
hade till övers för Ellen Key. Cheri Register talar 
sålunda om hur »Ellen Key’s determined visage 
and magnetic eyes were not allowed to seduce 
young women from a politically correct path»!

Som amerikansk pionjär inom feministisk littera
turkritik och med en väl dokumenterad kunskap 
också om kvinnorörelsen i Sverige, har Cheri Re
gister tillägnats Kvinnolitteraturforskning IV, den
na gång en engelskspråkig Report from the Re
search Project on Swedish Women Authors in the 
Department o f Uppsala. (Eds. Karin Westman 
Berg -  Gabrielle Ahmansson. 1983). Boken rymmer 
i första hand en rad uppsatser av Cheri Register 
själv, omtryckta från amerikanska publikationer. 
Ellen Key-studien är sålunda återgiven från Wo
men’s Studies International Forum (Vol. 5, No. 6, 
1982). Det rör sig om en synpunktsrik och välav- 
vägd granskning som ställer det spörsmålet, »how 
and why Ellen Key came to function as a bogey 
women, inhibiting a feminist analysis». I en not be
rör Cheri Register det nyvaknade intresset för Ellen 
Key i USA. »A flurry of newspaper and magazine 
articles in early 1981 suggests that a Key renais
sance may be underway.»

I självbesinningens tecken borde feministerna ha

råd att lämna sina frågor »open-ended», har ju 
Cheri Register deklarerat, och det är just en dylik 
öppenhet som präglar hennes ställningstagande till 
Ellen Key. Hon ger i all korthet en relativt mångfa
cetterad presentation av Ellen Key för sin ameri
kanska läsekrets, men den mer djupgående analy
sen gäller de knappt tio åren från de båda kontro
versiella skrifterna 1896 till Ellen Keys deltagande 
vid grundandet av den tyska Mutterschutz-rörelsen 
1905. Cheri Register påpekar att Ellen Key var en 
uppmärksammad talare när Bund für Mutterschutz 
und Sexualreform grundades i Berlin 1905.

The Mother-Protection Movement, which went interna
tional in 1911, practiced a mix of philantrophy and acti
vism. Among the reforms it sought were maternity insur
ance, extension of maternity benefits to single mothers, 
elimination of the designation ’illegitimate’ [. . .].

Cheri Register som kan hänvisa till en samtida 
redogörelse för Mutterschutz-rörelsen i Katherine 
Anthonys Feminism in Germany and Scandinavia 
(New York 1915), berör i förbigående också de 
»rashygieniska» föreställningar som hörde rörelsen 
till och som Ellen Key var starkt engagerad av. 
»The interesting question in all this», konkluderar 
Register, »is not what moved Key to exalt mother
hood and whether or not that makes her a feminist, 
but rather, why her mother-centered vision is so 
troublesome.»

Ellen Keys bok Die Frauenbewegung förelåg i 
juni 1909 (och faller således bortom Cheri Registers 
tidsmässiga ram); den ingick i Martin Bubers lovor
dade svit Die Gesellschaft -  »zweifellos eine der 
bemerkenswertesten Erscheinungen neuzeitlicher 
Literatur», kunde det heta (New Yorker Staatszei
tung). Ellen Key framhöll här i en inledande över
sikt att en nyare riktning inom socialismen lade en 
huvudvikt vid modersskyddet och på så vis kunde 
mötas med de radikalare -  »d.h. in diesem Zusam
menhang sozialeren» -  feministerna från överklas
sen. »Durch den Sozialismus ist der Feminismus in 
die breiteren Schichten gedrungen. Wozu die bür
gerliche Frauenbewegung vielleicht noch ein Jahr
hundert gebraucht hätte, das hat der Sozialismus in 
einigen Jahrzehnten fertig gebracht.»

På samma sätt som Bergom-Larsson utgår Cheri 
Register från sin egen situation, i hennes fall såsom 
adoptivmor till ett Koreabarn. »One of the chal
lenges left to modern feminists, Swedish and other
wise, is to envision, as Key tried to do, a complete 
social transformation that would put motherhood at 
the center of public life.»
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De senaste trenden inom feminismen i USA före
träds likaså av Jean Bethke Elshtain i en (från 
Dissent) i Dialogue (3/1983) omtryckt studie, Fe
minism, Familty and Community; här förespråkas 
närmast ett återvändande till gammal kvinnovis- 
dom: »I find that the image of a strong woman, my 
grandmother, supplants all other visions, wipes out 
abstract ideologies and theoretical models.» Det är 
åtskilligt i denna artikel -  konservativ om man så 
vill -  som på ett märkligt vis överensstämmer med 
Ellen Keys tankegångar:

Any viable human community must have in its rank an 
important segment devoted to the protection of vulnerable 
human life. That, historically has been the mission of 
women.

3
I Missbrukad kvinnokraft händer det att Ellen Key 
spelar ut gångna tiders kvinnoinsats på det intellek
tuella planet mot vad kvinnorna nu vid sekelslutet 
åstadkom inom kulturlivet. »Om alla kvinnliga ro
maner och diktsamlingar i tysk litteratur aldrig sett 
dagen, hade denna litteratur dock fått samma prägel 
och betydelse som den nu har. Men skulle Rahel 
Varnhagens inflytande tänkas bort, då hade mer än 
en företeelse där varit annorlunda.» Rahel Varnha- 
gen hörde till de »kvinnor i litteraturen» som Ca
milla Collett hade uppehållit sig vid {Sidste Blade, 
1868), och Ellen Key ägnade henne själv en studie i 
Revy 1885 {En personlighet); 1908 förelåg så Ellen 
Keys bok om Rahel. »En härlig människa, lik dig 
och Elisabeth Barrett Browning», utbrast Urban 
von Feilitzen i ett brev, när han 1884 läste Rahel. 
»Kommer Du ej en gång att skriva en monografi 
över Rahel?» (Jfr Axel Forsström: Om Ellen Key 
(1949), s. 119.)

Robinson delade likaså Ellen Keys höga upp
skattning av George Eliot och av George Sand; det 
är sålunda dem, »de båda drottningarna» (så kallar 
han dem i ett brev till Ellen Key), som han framför 
allt åsyftar när han i Protestantismens Mariakult 
förklarar att en rad kvinnliga namn hade bildat epok 
på detta vår bildnings viktigaste fält. Och det torde 
vara självtänkt -  och inte bara övertaget från Mill -  
när Robinson i detta sammanhang anmärker att 
»den ena hälften av mänskligheten skall en dag säga 
oss, vad den andra hälften icke kunde eller någon
sin skall kunna säga»:

Kvinnan behöver sitt eget köns tradition av iakttagelser 
att bygga vidare på, för att en gång nå själva spetsen av sin

egendomliga förmåga; och denna del av hennes förmåga 
är helt ung. Vad man fortfarande yttrar om dussintals 
författarinnor, som icke borde blivit det, är naturligtvis 
sant, men gäller tillika hundratals författare.

Stora namn inom vetenskaperna hade man ännu 
inte hört talas om, konstaterade Robinson, men 
däremot på artistbanan liksom nu också inom litte
raturen. Det rörde sig om en av de rikaste tillvarel
seformer som jordelivet kunde uppvisa, menar Ro
binson, när en kvinna med hemmets anspråk för
enade snillets livsgärning!

Då Ellen Key tog upp dessa spörsmål i Missbru
kad kvinnokraft, tjugo år senare, kunde hon sålunda 
peka på Sonja Kovalevsky, »det största kvinno- 
snille vårt sekels senare hälft frambragt»; hela sitt 
matematiska snille och rykte hade Sonja gärna gi
vit, vittnade Ellen Key om sin bortgångna väninna, 
»för att nå en borgerlig kvinnas enkla kärleks
lycka». Verk som Ellen Fries Märkvärdiga kvinnor 
(1890-91) har Ellen Key i tankarna när hon fram
håller hur kvinnorna nu »ivrigt skildra och studera 
snillrika kvinnors levnadsöden»; »alla hoppas att 
kunna ställa kvinnofrågans horoskop efter dessa få 
kvinnliga stjärnor.»

I Kvinnopsykologi och kvinnlig logik, följdskrif- 
ten, diskuterar Ellen Key det som hon säger sken
bart paradoxala förhållandet att det just är ur kvin
nans begränsning, betingad som den är av hennes 
biologiska bestämning, som den snillrika kvinnan 
skapar sina yppersta verk. »Hängivenheten, ömhe
ten, den levande sympatin, den snabba, fina iaktta
gelsen, det innerliga förståendet, allt detta stegras 
till den högsta konst i skildringen av livet, på de 
områden där den kvinnliga känslans och den snill
rika ingivelsens intensitet är ett.» På det litterära 
området hade kvinnorna hittills endast [sic!] nått 
männens höjd ifråga om lyriken och romanen, bre
ven och essäistiken, förklarar Ellen Key vidare.

Maria Bergom Larsson slår i sin förut berörda 
uppsats ner på vad hon i Ellen Keys resonemang 
vill beteckna som en total brist på förståelse för vad 
som hindrat kvinnornas kulturinsats. »Här var 
t. ex. Virgina Woolf långt mer insiktsfull när hon i 
essän Ett eget rum pekade på de materiella hinder -  
pengar och ett eget rum -  som praktiskt taget omöj
liggjorde för kvinnor att ägna sig åt intellektuellt 
arbete.» Naturligtvis måste Ellen Key ha insett 
vad en kulturell insats krävde av drägliga arbetsvill
kor och intellektuell stimulans! Under sin uppväxt 
på herrgården Sundsholm umgicks hon med famil
jen Hultin på Kallernäs i det nära grannskapet; 
Constance Hultin hade framträtt som författarinna
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med barnböcker, längre berättelser och andra verk.
I Minnen av och om Emil Key (I, 1915) ägnade 
Ellen Key ett avsnitt åt »de gamla på Kallernäs» 
och återgav härvid en minnesteckning som hon i 
Idun 1892 (nr 16) publicerat över Constance Hultin. 
Denna hade avlidit 1883. Hennes längre berättelser 
är i 1840-talets fantastiska smak, förklarar Ellen 
Key, »men de sakna ej drag, särskilt av verklighets- 
iakttagelse, som visa, att, ifall författarinnan fått 
ägna tid och arbete åt sin egen vittra utveckling, 
skulle hon på detta område kunnat gått mycket 
längre, än hon nu hann.» Framlidna Barbro Sund- 
quist har efterlämnat en uppsats om Constance 
Hultin, där hon citerar ett brev från 1849 med föl
jande vemodiga reflexion: »Det är allt tungt vid min 
ålder och i våra omständigheter att åter tänka sig få 
en älskad varelse till världen, till bekymmer och 
mödor. Ack, för mig går det baklänges, huru jag än 
bjuder till att sträva -  detta har alldeles nedslagit 
mitt mod.» (Uppsatsen i fråga ställdes till mitt för
fogande av bibi. Meita Lundquist, Uppsala.) Con
stance Hultin var 45-årig när hon fick sitt tionde 
och sista barn. »En skuggning av vemod», konsta
terar Ellen Key, kunde ibland röja att Constance 
Hultin kände det hämmade i sin situation, sina 
trånga villkor. Hennes självförverkligande tog sig i 
stället uttryck i vad Almqvist kallade »törnroslivet» 
-  en hängivelse åt religion, natur och skönhet.

*

Ellen Key kom på hösten 1880, när föräldrarnas 
Stockholmshem upplöstes, att dela en liten lägen
het med Anna Whitlock; sitt uppehälle tjänade hon 
som lärarinna i dennas skola. I brev till modern 
berörde hon den ofrihet som hon upplevde i detta 
samboende, och hon gav också uttryck åt sin läng
tan efter »en liten fosterdotter, att älska och leva 
för». Victoria Benedictsson som i november 1885 
kom till Stockholm, gjorde på Nya Idun bekantskap 
med Ellen Key och tog själv initiativet till ett fort
satt umgänge. Ellen Key hade nu flyttat till en egen 
liten bostad på Villagatan 16 och Victoria Bene
dictsson skrev i efterhand, i mars 1886, i Stora 
boken ner sina intryck från det tillfälle när hon 
första gången trädde in i Ellen Keys rum. »Jag hade 
föreställt mig ett vanligt ungkarlsrum. [...] Det lik
nade inget annat rum jag sett. Det var något av 
kyrka, tempel eller mausolé.»

Ellen Key ställde sig vid »ett slags 
uppvärmningsapparat», en kamin, som för Victoria 
Benedictsson tedde sig som en avhuggen kolonn:

»Detta är min käraste vän, han håller mig vid värme och 
liv», sade hon. Jag vet icke vad som föll över mig, när jag 
såg denna svartklädda kvinna stödja sig mot denna 
blanka, mörka pelare. Hon stod där så ensam och resig
nerad. Jag kände det som hon här samlat omkring sig allt 
vad hon hade kärt, och som hon gått hit in från världen för 
att dö. Jag vet icke var jag fick det ifrån, men det flög 
genom mitt huvud en föreställning om att hennes aska, 
samlad i en urna, skulle ställas på denna svarta kolonn, 
och som om denna urna vore det enda som fattades i 
rummet.
(Victoria Benedictsson: Stora boken. Volym II. Dagbok 
1884-1886, (1982), s. 263.)

Ellen Key bevarade i sitt lilla hem några gamla 
möbler från Sundsholm, men hon hade där också 
»hundratals småsaker», alltifrån en Erosstaty uppe 
på skåpet, »böjande sitt vackra huvud, som om hon 
blickade ned med mild och sorgsen blick». Den 
elegiska stämningen över Victoria Benedictssons 
karaktäristik är inte betingad av att Ellen Key hade 
anförtrott henne något om sitt förhållande till Ur
ban von Feilitzen; »jag tycker om henne, hon släp
per en inte för nära och är inte själv inträngande», 
heter det i Stora boken om Ellen Key när denna i 
sin tur i augusti 1886 hade kommit på besök till 
Hörby. »Jag har fortfarande något av det intryck 
jag fick av hennes rum: en själ, som sluter sig inne i 
sitt eget gravmonument.» Själva bilden frapperar ju 
inte minst mot bakgrund av vad modern feministisk 
litteraturkritik har dragit fram om 1800-talets förfat
tarinnor och deras symbolvärld -  om The Madwo- 
men in the Attic. Under sin vistelse hos Victoria 
Benedictsson uppehöll sig Ellen Key tydligen åt
skilligt vid Anna Whitlock och dennas som hon 
menade alltför dominerande skaplynne, liksom vid 
Karl af Geijerstams förälskelse i henne. »Hon och 
han voro tillsammans alltid, alltid. Ellen och Anna 
bodde då tillsammans. Men Ellen hade just då ’en 
svår tid att utkämpa för egen def -  jag förmodar att 
det var hennes livs kris -  och hade därför inte 
mycken uppmärksamhet att skänka de andra två.»

Kvällen innnan Ellen Key skulle lämna Hörby 
berättade hon så sin historia, som hon själv uttryck
te det. Victoria Benedictsson återger den inte i 
Stora boken, men tecknar Ellen Key i hennes gri
penhet och smärta. »Det var icke längre den nykt
ra, vardagliga Ellen Key. Denna smärta adlade hela 
det fula ansiktet till en klassisk skönhet.»

Beträffande framtidsplaner säger sig Ellen Key icke ha 
några andra än att samla sig penningar nog att köpa det 
där torpet i sin hembygd och kunna leva där. Får hon icke 
nog till detta, utan känner att hon skulle falla sina med
människor till last, då vill hon antingen ta morfin eller
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också, »simmar jag så långt ut som jag orkar och kommer 
aldrig igen.» (Ibid., s. 362.)

Umgänget mellan Ellen Key och Victoria Bene- 
dictsson hade nu fått en förtrolig, intim karaktär. 
En kväll när Ellen Key satt vid Victorias säng, lyfte 
hon i hennes fläta: »Du är så vacker där du ligger 
med den mörka flätan slagen kring halsen så där.» 
Victoria Benedictsson konstaterar i Stora boken att 
Ellen Key själv var så tunnhårig att hon begagnade 
lösfläta.

»Vacker! Du får förlåta----- men jag har aldrig hört
något så dumt.»

Naturligtvis var jag i hemlighet smickrad.
»Inte menar jag att du är någon rosenknoppsskönhet! 

Men det är roligt att se på dig.»
Ha, ha, ha! Naturligtvis var det roligt -  för mig.

»Kvinnospråket» mellan Ellen Key och hennes 
väninnor av denna kamratförtroliga karaktär kom
mer man bara undantagsvis åt. Så mycket är klart 
att hon livet igenom i sitt vardagliga tal gärna yttra
de sig frispråkigt och drastiskt. Det hände att hon 
också i tryck grep till nog så målande uttryck. I 
Allsegraren (1) skriver hon på tal om »kvinnornas 
själstillstånd under världskriget» att en gås förblev 
en gås, även om man lindade henne i sorgflor; det 
krävdes hos kvinnorna någon mottaglighet, menade 
hon alltså, för att kriget skulle kunna omdana deras 
sinnen.

Axel Forsström har i sin lilla bok Om Ellen Key 
(1949) berättat om sina minnen från Strand, där han 
i början av 1920-talet besökte henne i samband med 
sitt avhandlingsarbete. Hon förklarade då att det 
för Urban von Feilitzen måste ha inneburit en oer
hörd störning i hans liv, när hon »bröt in i det». 
»Även de sparsamma ömhetsbetygelser som före
kom -  så mycket som ett par unga människor som 
nätt och jämt är förlovade tillåter sig, aldrig mera -  
störde honom nog.» Victoria Benedictsson fann när 
hon umgicks med Ellen Key på Hörby denna »mera 
oförfalskat mänsklig än man skulle tro efter att ha 
läst den fruntimmersaktiga Erik Grane-recen- 
sionen». Ellen Key hade behandlat den åsyftade 
Gustaf af Geijerstam-romanen i en artikel i Ur da
gens krönika (1886); hon förklarade härvid bl. a. att 
det vore ödesdigert om kvinnorna betraktade 
»mannens sedliga renhet» som en likgiltig sak och 
förhöll sig lika urskuldande som Erik Granes fäst
mö. Ännu vid sekelskiftet skulle Ellen Key i sin 
brevväxling med Heidenstam åberopa sitt stånd- 
punktstagande här. Men liksom i det samtal med 
Victoria Benedictsson som berörs i Stora boken,

kunde Ellen Key i samtida brev till sina väninnor ge 
uttryck åt en mer nykter uppfattning i den sexuella 
frågan. Det var emellertid ett område där Ellen 
Keys mor hade varnat henne för att göra sin röst 
hörd. Anna Whitlock avhandlade de »Wicksellska 
teorierna» som hade hon blivit »angripen av mun
diarré», förklarade modern drastiskt (2/2 1882); det 
var ju barnbegränsning genom preventivmedel som 
stod på tapeten. Först som gift kunde Ellen förstå 
hela principen, framhöll modern: »jag vet att du är 
renhjärtad, passionsfri och alldeles främmande för 
detta allt och du ser allt ideellt -  men ändå Ellen! 
gör det ett pinsamt intryck att höra dig ogenerat tala 
om dessa saker [...].»

Victoria Benedictsson frågade ut Ellen Key om 
författarfruarna Edgren och Agrell och Ellen Key 
stämplade dem båda som ytliga och äresjuka, »le
vande sitt liv i sällskapsnöjena och sällskapsintres- 
sena», men betecknade dem också som »goda hu
vuden»! I ett brev till modern i april 1882 berättar 
Ellen Key om hur hon i »ett intelligent damkotteri» 
på Söder hört fru Anne Charlotte Edgren läsa upp 
en av sina noveller, En bal i societeten, »mycket 
kvick och skarp gisslar den ypperligt Stockholmsli
vet.» Flera år förut hade Sophie Key förmanat 
Ellen att inte ständigt kalla Stockholm för »hålan», 
»många företräden skall ju Sundsholm hava, som 
du vuxit så tillsammans med, men så har ju Stock
holm i många avseenden näring för din själ, som ej 
Sundsholm har -  du är ’avgudiskt’ fästad vid detta 
hem.»

Ellen Key och hennes mor förhöll sig båda myc
ket uppskattande till den mångskrivande engelska 
författarinnan Dinah Mulocks romaner. Mrs Mu- 
lock har på sistone dragits fram i ljuset av Elaine 
Showalter, såväl i studien A case study in victorian 
female authorship som i det bekanta arbetet A liter- 
ature o f their own (1977). Showalter ser Dinah Mu- 
lock som representativ för en generation av 
»feminine novelists», som trots sin vittra verksam
het fann sig väl tillrätta med den traditionella köns
rollen. Det ligger helt i linje med mrs Mulocks 
programförklaring i A Woman s Thoughts About 
Women (1858), när Sophie Key inför dottern dekla
rerar (22/1 1878), att få saker gladde henne mera än 
då »våra ’emanciperade kvinnor’ ägnade sig åt att 
’vara kvinnor’ -  jag förstår ej varför en så stor 
uppgift i allmänhet så föraktas och förbises och 
anses så obetydlig.»

Men på samma gång var modern mycket angelä
gen om att Ellen skulle finna ett verksamhetsfält, 
och hon manade henne tidigt att samla sig till någon
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uppgift. Under flera år var Ellen Key också inriktad 
på att i hembygden skapa en kvinnlig folkhögskola. 
När hon i en av sina tankeböcker (IX) mot slutet av 
1870-talet nedtecknade en frän ripost mot de gifta 
kvinnorna behövde inte modern för den skull kläda 
skott. Ellen Key konstaterade om de förra att de 
vände sig »mot de ogiftas frigörelse och orera om 
den kvinnliga kallelsen av maka och moder med de 
rikas bottenlösa egoism». Var det den ogifta kvin
nans fel att denna kallelse inte blivit hennes, frågar 
Ellen Key. »Är det rättvist att hon i namnet av den 
lycka som blir henne nekad berövas det bröd eller 
det arbete som kan komma henne att något glömma 
denna förlust.» Sophie Key fann inte sin dotters 
kärlek till en gift man klandervärd. »Det är som 
Mulock säger -  ’ det är helt enkelt kärlek’ i dess 
sanna storhet och omfattning, det är ej något vidare 
-  jag sörjer över de svårigheter som omsluta, jag 
förargar mig över, att då jag borde ogilla jag sympa- 
tetiskt dragés till er.» (Odat. 1880.)

Samtidigt som Ellen Key på 1880-talet snart nog 
fann alltfler verksamheter -  när hon inlett sina före
läsningar på Arbetareinstitutet på hösten 1883 lyck
önskade modern i brev henne varmt -  blev hennes 
emancipatoriska ställningstaganden i den offentliga 
debatten försedda med starka reservationer. I 
Reaktionen mot kvinnofrågan, uppsatsen i Revy 
1886, pläderade hon för att »inom alla samhälls
lager, den gifta kvinnan återges till hemmet», och 
hon berörde det förhållandet att kvinnorna hade 
böljat tränga undan männen på arbetsmarknaden, 
därför att de utgjorde en billigare arbetskraft. Den 
ogifta kvinnan borde när så var möjligt besinna vad 
som bäst lämpade sig för henne och hålla sig inom 
lämpliga kvinnliga arbetsområden. Då Ellen Key i 
första numret av Framåt 1886 berättade om Emma 
Åström -  den första kvinna som promoverades i 
Finland -  var det inte menat »som en eggelse till 
akademiska gradens eftersträvande», betonade hon 
särskilt!

Ellen Key bidrog också till första årgången av 
Framåt, den av Alma Åkerhielm redigerade kvin- 
notidningen i Göteborg, med en längre granskning 
av Anne Charlotte Lefflers roman En sommarsaga. 
Hon gjorde härvid en deklaration som väckte en del 
uppståndelse och kom Victoria Benedictsson att 
uppfatta henne som partisk för kvinnorna: »Framti
den kommer måhända att känneteckna vitterheten 
från senare hälften av vårt århundrade som littera
tur av och om kvinnor.» Särskilt i den nordiska 
litteraturen från de senaste årtiondena mötte man 
»kvinnan i modern mening, utvecklad till självstän

dig personlighet och självständig livsgärning», kon
staterade Ellen Key. Men A. Ch. Leffler ställde en 
central fråga som annars inte på samma vis hade 
kommit i förgrunden, »om den till en självständig 
personlighet och livsgärning utvecklade kvinnan 
kan, i djupare mening, förverkliga äktenskapet?» 
Ellen Key som f. ö. alls inte var blind för romanens 
konstnärliga brister, betecknade En sommarsaga 
som »en kvinnlig konstnärs skildring av konstnär sli
delsen, i konflikt med den erotiska lidelsen»; frisk
heten och djupet i boken var av ett slag som sällan 
kännetecknade kvinnors framställningar ur livet, 
förklarar hon, »emedan kvinnors förhållande till 
livet ännu vanligen skiljer sig från mäns lika myc
ket, som den i vagn åkandes uppfattning av ett 
landskap skiljer sig från fotvandrarens.» Det var 
positivt, heter det i artikelns slutkläm, att en »per
sonligt uvecklad kvinna» med egen livsuppgift hade 
skrivit en optimistisk bok med avseende på »möjlig
heten för nutidskvinnan att förverkliga äktenskapet 
och på samma gång hävda sin individuella frigörel
se».

Efter Anne Charlotte Lefflers bortgång tecknade 
Ellen Key hennes liv i en bok med undertiteln 
Några biografiska meddelanden (1893). De svårig
heter som hade mött den med henne själv jämnåriga 
väninnan på författarbanan hade varit mycket små, 
framhöll Ellen Key och karakteriserade A. Ch. 
Leffler som långsamt utvecklad och länge föga ex
pansiv till sitt väsen. Ellen Key gjorde den generel
la reflexionen att A. Ch. Lefflers historia var typisk 
för »familjeflickan» i sina drömmar om äktenskapet 
och i tomhetskänslorna under väntan på detta. 
»Men rätt snart fick hon dock klart för sig, att det 
fanns viktigare bestämningar för kvinnligheten än 
lusten att sy, sylta och sällskapa; [...] och att det är 
en lika berättigad själviskhet hos kvinnan som hos 
mannen att skaffa sig ostörd ro för sin andliga ut
veckling och sitt andliga arbete.» Det hände, no
terar Ellen Key, att A. Ch. Leffler anspråkslöst 
hänvisade till sina egna gynnade arbetsvillkor, när 
hennes första samlingar Ur livet ställdes i fördelak
tig kontrast till flera kvinnliga kollegers böcker.

Av kvinnosakskvinnorna skulle emellertid A. Ch. 
Leffler komma att bli märkt med etiketten miss
tänkt, förklarar Ellen Key ironiskt, och hon betonar 
att A. Ch. Leffler i likhet med Ernst Ahlgren, Sonja 
Kovalevsky och andra, i kvinnosakskvinnornas 
»du skall» och »du skall icke» såg en lagstiftning, 
genom vilken kvinnoemancipationen höll på att bli 
en dogmatik och inte en sanning. Ellen Key radar 
sarkastiskt upp en rad av kvinnosakskvinnornas

3 —834155 Samlaren
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budord; ett av dem, menar hon, bjuder »att kvinnan 
aldrig får framställas i litteraturen annat än som en 
av all erotisk sinnlighet oberörd varelse, och att 
hela denna sida av kärleken helst skall utrotas som 
det orena och låga -  en mot konsten och dikten 
fientlig tantdogm, vilken A. Ch. Leffler med allt 
skäl hatade, såsom mer grundfördärvlig för sund 
sedlighet och hel äktenskaplig lycka är vare sig 
manligt tyranni eller lättsinne.» Det finns i Ellen 
Keys bok några fängslande sidor om A. Ch. 
Lefflers och Sonja Kovalevskys agerande i säll
skapslivet, där de var varandras motsatser men 
båda utgjorde medelpunkter. Sonja Kovalevsky 
lancerade en gång uttrycket »den erotiska genialite
ten», berättar Ellen Key som fann det tillämpligt på
A. Ch. Leffler i hennes äktenskap med hertigen av 
Cajanello.

Ellen Keys mor avled sextioårig 1884. Han hade 
varit henne trogen intill döden, förklarade Emil 
Key i brev till dottern den 9 december 1887, sedan 
sedlighetsfrågan hade aktualiserats i och med 
Björnsons stora föreläsningsturné genom de nordis
ka länderna med Engifte og mangegifte. Emil Key 
hade med glädje återsett sin gamle vän Björnstjerne 
Björnson i Helsingborg i november det året; »denna 
gång har kondoren tillräckligt hög luft att flyga i», 
heter det i ett annat brev till dottern. »Jag finner en 
inkonsekvens», framhöll fadern, »i att såväl Du som 
’osedlighets Verdandi’ å ena sidan uppmuntrar och 
håller med Wicksell, G. af G. och Strindberg, men å 
den andra påkallar Björnson.» Ellen Key stod 
onekligen under skilda inflytanden. Hon gjorde i 
sina svarsbrev gällande att 1880-talet med alldeles 
samma berättigande förde fram sina radikala ideéer 
som en gång 1830- och 40-talen med dess då miss
kända författare, Almqvist och George Sand fram
för allt, som fadern så djupt hade beundrat.

*

När Ingeborg Nordin Hennel företog sin studie i 
Alfhild Agrells liv och dikt {Dömd och glömd, 1981) 
hade hon en värdefull källa i hennes korrespondens 
med Ellen Key, »trösterskan framför andra» i hen
nes vänkrets, som Nordin Hennel konstaterar. Lik
som A. Ch. Leffler och Victoria Benedictsson strä
vade Alfhild Agrell efter ekonomiskt oberoende; 
»genom att försörja sig själva kunde de undvika att 
leva i prostitutionsäktenskap, som de så entydigt 
tog avstånd från i sina skönlitterära arbeten.» Ellen 
Key hade själv säkrat sitt levebröd och kände för
visso en tillfredsställelse över sin ekonomiska själv

ständighet, men de depressiva perioderna var åter
kommande, betingade av det hemliga kärleksförhål
landet till Urban von Feilitzen. »Jag vet det av 
egen erfarenhet», skriver Ellen Key den 6 juli 1907, 
»att en kärlek, där kvinnan offrar hela sitt liv och 
inte får annat är en hemlig och samvetsblandad 
känsla tillbaka, detta är en mycket hård ställning för 
kvinnan. Det går ett år, två -  längre. Men det 
kommer en stund (vanligen genom mannens svag
het) då helhetskravet vaknar och man ropar: ’mitt 
liv, mitt hela olevda liv, mina ofödda barn, min 
hemlycka -  allt detta har jag givit för en man, som 
ej hade mod och kärlek nog att offra något för att 
helt äga mig.’» (Citatet från brev till Vera Atmer, 
gift Smigelski. Ellen Keys brev till denna korre
spondent finns i längre utdrag tryckta i Sv.D. 10/12 
1949.)

Jag har i min doktorsavhandling uppehållit mig 
vid ett stort dagboksbrev från Ellen Key till Urban 
von Feilitzen, påbörjat annandag påsk (7 april) och 
avslutat den 29 april 1890. Feilitzen hade vistats i 
Stockholm några dagar men hade avrest på annan
dagens morgon; hon hade måst föra en liten process 
med förståndet innan hon kom till klarhet över att 
hon inte borde gå ner till järnvägsstationen för att 
se honom resa, berättar Ellen Key. Tio år hade just 
förlöpt sedan Feilitzens och hennes kärleksförkla
ring i mars 1880. »Det är livets under att några 
lyckliga minuter kunna stryka bort årslånga kval, 
lösa som olösliga förefallna ödesknutar, lyfta hela 
isberg från ens hjärta. Nu älskar jag åter människor
na, kunde höra att bofinkarna kvittrade: ’vår’ när 
jag vaknade, sträckte armarna mot ljuset, mot livet, 
mot Eros, mot din Ajas-liknelse på kakelugnen 
[...].»

Harmonin varade inte länge och Ellen Key insåg 
att hon ingalunda hade övervunnit allt. Man kan i 
det långa aprilbrevet följa hur hennes humör och 
livskänsla snabbt sjönk. För sin nära väninna Lisa 
Hultin -  dotter till den ovannämnda Constance Hul- 
tin -  gav hon brevledes den 11 maj uttryck åt sin 
besvikelse. Korrespondensen med Urban von Fei
litzen hade reglerats på så vis att allt var »hämmat» 
-  »jag aktar mig för varje livligt ord, varje uttryck 
av ägande, av gemensamhet -  allt detta, som han 
förnekar finnes.» Våren 1891 bröts kontakten mel
lan henne och Feilitzen, men frigörelsekampen från 
hennes sida var därmed inte till ända.

Erostemplet vid Valhallavägen -  med den över
skriften försåg Ellen Key den 12 december 1890 ett 
brev till Helena Nyblom, en av de väninnor som 
hon under årens lopp har anförtrott sig åt i sina
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mest personliga angelägenheter. Ellen Key förkla
rar frispråkigt i brevet att »älskande par ha det 
fullaste, friaste c arte blanche hos mig!» Det har 
ryktats, konstaterar Helge Gullberg, att Ellen Key 
sammanförde Verner von Heidenstam och Ellen 
Belfrage, men hennes inflytande på dessa båda 
satte först in senare. Gullberg har låtit sin skrift 
Verner von Heidenstam och Ellen Belfrage (1960) 
följas av en ny liten bok, Gullebarns levnadssaga 
(1983), med titeln hämtad från Heidenstams diktcy
kel Gullebarns vaggsånger. Helge Gullbergs böcker 
ger, som han själv uttrycker det, »ett stycke tidshis- 
toria från den oscariska epoken med glimtar in i vår 
tid».
Kedjad vid brinnande blodets begär 
rolös kring världen jag ledes.

Så hette det ursprungligen i sista strofen till Pilgri
mens julsång som trycktes julen 1890 i kalendern 
Svea (för år 1891). Den första raden ändrades till 
»Kedjad vid livet min stav jag bär», men Fredrik 
Böök påpekar i sin Heidenstammonografi att den 
första versionen sanningsenligare återgav Heiden
stams sinnesstämning under de år, då Hans Alienus 
diktades. I porträttet av Betty tycks Heidenstam ha 
renodlat vissa sidor hos Ellen Key, anmärker 
Böök. »Bettys vänskapliga, men kritiska inställning 
mot Hans Alienus, hennes roll som hans förtrogna i 
kärleksangelägenheter, men också som hans men
tor, kommer en mer än en gång att tänka på förhål
landet mellan Ellen Key och Heidenstam.»

Ellen Belfrage började tydligen anförtro sig åt 
Ellen Key på sommaren 1889; och det var sedan 
Ellen Key som låg bakom det arrangemanget att 
Ellen Belfrage togs om hand av Lisa Hultin-Petters- 
son, i vars hem i Rouen hon födde sin och Heiden
stams son. Ellen Key kom emellertid att i längden 
starkast engagera sig för Heidenstam, och gång 
efter annan yttrade hon sig påfallande negativt om 
den kvinnliga parten, den ogifta modern, i brev till 
Lisa Hultin. Som sin vigselattest, »lika äkta som 
någon», har Ellen Belfrage en gång betecknat den 
Heidenstamdikt som inleds av strofen:
Vi vigdes aldrig av svartklädd präst,
Vi gäspade ej på en bröllopsfest.
Vår kärlek var oss helgelse nog,
den vigde oss samman, den gav och tog.

Ellen Key summerar i ett brev den 14 november 
1901 sin syn på Heidenstams och Ellen Belfrages 
förhållande på detta vis: »Hans oädelhet blir icke 
ursäktad för hans del -  men du måste en gång inse 
hur dryg del hon själv har i sitt ödes fulhet ehuru

han bär skulden i dess tragik!!» Helge Gullberg 
påpekar att Heidenstam här inte fritas från ansvar, 
men betonar: »Ellen Belfrage stod för vad hon 
gjort, erkände sin son och levde för honom. Detta 
var icke fult, utan vittnar om moralisk resning.»

Den ogifta kvinnans rätt till moderskap föresprå
kade Ellen Key i Livslinjer (I), om också med star
ka reservationer. Hon skilde mellan den ogifta 
kvinna, som skänker släktet sitt barn, och den 
ogifta kvinna, som »får» ett barn. Först en kvinna 
som nått eller har överskridit gränsen till la seconda 
primavera, förklarar hon, torde »äga full trygghet 
om allvaret i sin längtan och sitt mod, liksom en 
grundad visshet att livet intet högre lyckoöde äger 
för henne». Ellen Key hänvisar i en längre not till 
den litterära behandlingen av ämnet. Främst bland 
de kvinnliga författarna stod alltjämt Gabriele 
Reuter med Aus guter Familie och andra romaner, 
framhöll hon. Hon nämner också Helene Böhlau 
med Das Recht der Mutter. Frågan hade överhuvud 
framkallat en mängd inlägg i skönlitterär form eller i 
artiklar och broschyrer, konstaterar Ellen Key. 
Som ett tidigt exempel från svensk litteratur näm
ner hon Alfhild Agrell, som »i Ensam visade att en 
ogift mor kan äga en hög sedlig ståndpunkt». Ellen 
Key skulle komma tillbaka till frågan om den en
samstående kvinnans rätt till moderskap i Die 
Frauenbewegung. De kvinnor som hade blivit möd
rar, »mit der Zustimmung ihrer ganzen Persönlich
keit», insåg att denna deras »Emanzipation» var en 
frukt av kvinnorörelsen, heter det. »Die meisten 
Frauen unter dreissig dürften jedoch noch immer 
von der Mutterschaft durch die Liebesehe als dem 
höchsten Glück und der höchsten Aufgabe des Le
bens träumen.»

Som Heidenstams mentor framträder Ellen Key i 
hög grad i ett par brev från årsskiftet 1900-01, 
skrivna sedan Heidenstam hade tagit till orda om 
sin syn på kärleken -  en utgångpunkt var dels Bar
nets århundrade, som Heidenstam hade börjat läsa, 
och dels hans egen bok Sankt Göran och Draken. 
Heidenstam blandade samman den stora och lilla 
kärleken, betonade Ellen Key och förklarade att 
det inte var sant att deras meningsskiljaktigheter 
berodde på mannens och kvinnans skilda erfaren
heter och syn på saken! Hon berättade om sin far: 
»gift vid 26 blev han (vid 32) av läkaren sagd att min 
mor icke var stark nog att kunna få fler barn och 
som man den tiden intet visste om andra medel än 
avhållsamhet levde de sedan endast som vänner -  
han var 62 då hon dog! [...] Med detta arv; denna 
styrka, denna helhet, denna enhet i blodet är jag
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tillkommen, som dessa föräldrars äldsta barn!» Hur 
annorlunda arv hade inte Heidenstam, förklarade 
Ellen Key, och just därför hade han aldrig upplevt 
en annan »kärlek» än den sinnliga. »Jag vet icke om 
du aldrig mött den kvinna, som hade öppnat din själ 
för det stora erotiska samlivets lycka, eller om du 
förbisett henne, tagit hos henne endast dina sinnens 
lust?» Ellen Key berör i en brevpassus sin roll som 
rådgiverska när Verner von Heidenstams och Ellen 
Belfrages förbindelse inleddes: »jag sade henne 
dock alltid att hon icke, aldrig borde ge sig åt dig 
förrän Ni andligen voro så ett att Ert liv måste 
förenas!» (De både Ellen Key-breven 21/12 1900 
och 5/1 1901 har jag med vissa uteslutningar publi
cerat i BLM 1951, »Ellen Key i närbild».)

Kvinnlig sedlighet, denna Ellen Key-essä i Tan
kebilder (1898), återgick liksom ett par andra av 
uppsatserna här på hennes båda inlägg i Svensk 
tidskrift 1893-94, En förklaring och Slutord, föran
ledda av Eva Fryxells uppsats Kvinnliga författare
typer för den naturalistiska riktningen inom littera
turen på 1880-talet. Ellen Key hade fått luft under 
vingarna, när hon nu lade ut texten om »den indivi
duellt utvecklade nutidskvinnans allt bestämdare 
erotiska helhetskrav». Kvinnorna måste »tala san
ning» och inte avhålla sig från att ge männen inblick 
i deras erotiska livserfarenheter, menade Ellen 
Key. Hon hävdade att »ett renare medvetande vak
nat i fråga om villkoren för det ofödda släktets till
blivelse liksom för mannens och kvinnans person
liga värdighet»; genom de många litterära och per
sonliga meningsbrytningarna höll ett nytt 
äktenskapsideal på att danas liksom ett nytt kvinn- 
lighetsbegrepp. Det nya idealet skulle komma att 
göra den erotiska kärleken ännu mer svårfunnen, 
förutsade Ellen Key. Hon betraktade makarna Ro
bert och Elisabeth Barrett Browning som de stora 
förebilder som »skulle lysa människan på vägen till 
den ideala könskärleken»; den panegyriska Brow- 
ningstudien i Människor (1899) var sålunda avsedd 
att tjäna som ett slags åskådningsundervisning.

*

På grundval av ett omfattande otryckt material, till 
största delen befintligt i Kvinnohistoriska samling
arna i Göteborgs Universitetsbibliotek, har Beata 
Losman ägnat en undersökning åt »Ellen Keys idé
er och deras betydelse för sekelskiftets unga kvin
nor». Kamp för ett nytt kvinnoliv (1980) heter bo
ken och en fråga som den vill besvara är följaktligen 
hur sekelskiftsflickorna ställde sig till »kravet» på

den stora kärlekslyckan. Undersökningen sätter in 
på ett dussin borgerliga flickor, varav några blev 
välkända inom kvinnorörelsen, andra är tämligen 
eller helt okända.

Man skulle kunna försörja sig, tills den stora kärleken 
kom, men sedan ägna sina krafter åt att vårda denna 
känsla och sköta hem och barn. Mönstret har blivit gällan
de långt efter sekelskiftet och tiotalet, det har spritts 
genom otaliga romaner och noveller och det torde ha satt 
mycket djupare spår i kvinnors tänkande än rösträtts-, 
myndighets- och behörighetslagar.

Beata Losman förklarar att det hos industriarbe- 
terskorna inte kan ha funnits någon resonans »för 
kärleksläran och den kvinnliga egenarten». Som 
Tilda Maria Forselius framhåller i en fängslande 
uppsats om Maria Sandel i samlingsverket Var- 
dagsslit och drömmars språk. Svenska proletärför
fattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson 
(1981), hävdade man emellertid inom Sveriges All
männa Kvinnoklubb -  grundad 1892 och samma år 
ansluten till det socialdemokratiska partiet -  »i 
Keys anda att ’moderskapet utvecklar och förädlar 
kvinnan’». Maria Sandels texter får gärna en mora
liserande och idealistisk prägel och överhuvud le
ver där många av Ellen Keys tankegångar. Det 
finns motsägelser och oklarheter i Maria Sandels 
åskådning, påpekar Forselius, som menar att klyf
tan var vid »mellan Keys ’kvinnoidealism’ och 
verkligheten för majoriteten arbetarkvinnor».

Beata Losman skriver träffande och lätt ironiskt 
att den unga kvinnan med huvudet fullt av Ellen 
Keys idéer hade »alla utsikter att slitas sönder un
der sitt sökande efter den stora, livsavgörande 
känslan, när hon konfronterades med män, som 
inte fungerade enligt Keys regler»! En av de kvin
nor som Beata Losman uppehåller sig vid är Greta 
Beckius, studentska i Uppsala under 1900-talets 
första decennium. »Det var hon som om sin genera
tion använde uttrycket fullblodskvinnor, och det 
med all rätt. Troligen ville hon också ha barn, och 
ville ge det bästa möjliga utgångspunkt, dvs. avlelse 
under stor kärlek.»

Greta Beckius, som sköt sig i Uppsala 22 januari 
1912, lämnade efter sig en ofullbordad roman. Jag 
har funnit att Ellen Key 1915 i en anteckningsbok 
(Ellen Keys samling 2: 38. Kungl. Bibi.) har noterat 
sina läsintryck. »Läst M.S. Marit Grene, som går 
till nyår 1912.» Ellen Key läste manuskriptet som 
en rent självbiografiskt text. »Erotisk idealism tar 
hon av E. Key», heter det i anteckningen. »En så 
typiskt romantiskt-Qstetiskt-religiös kvinna har ej 
funnits i Svensk litteratur. Och hade hon levat,
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kunde hon blivit mycket märklig. En Guds hetär 
[...].» Ellen Key som inte fann de efterlämnade 
papperen lämpade att ges ut, skickade enligt Beata 
Losman våren 1915 ett »skällbrev» till John Land
quist, där hon förklarade att denne var alltigenom 
brännmärkt, men snart nog tog hon honom till 
nåder. »Till Emilia Fogelklou skrev hon (5/10 1915): 
’Jag hoppades (för J. L:s skull) att Greta B. också i 
fråga om tilldragelserna ej kunde vittna sant. Själs
sjuka ljuga ofrivilligt och orimligt.'» Losman fram
håller Greta Beckius-manuskriptets fiktionskarak- 
tär; »om hon hade kunnat fullborda verket, hade 
det blivit en skildring av nytt slag, en attraktiv och 
intelligent kvinnas rätt att hävda sin egen, ytterst 
kvinnliga syn på förhållandet mellan man och kvin
na.» Ellen Key fängslades tydligen rent estetiskt av 
livsskildringen i romanen, men hon kunde inte upp
fatta den kvinna som hon där ställdes inför som en 
sann adept: »Hon är den kvinnliga kärlekssökaren i 
Don Juans anda.»

I Die Frauenbewegung har Ellen Key just fram
hållit värdet av kvinnliga bekännelseböcker; »als 
Offenbarungen der modernen Frauenseele sind 
diese Bücher fur die Zukunft wertvoller als die 
obenerwähnten, abgeklärten, künstlerisch vollkom
menen Frauenwerke. [...] Was man auch heute 
gegen diese Bücher im Hinblick auf ihre Rück
sichtslosigkeit mit Recht einwenden kann: in der 
Zukunft wird diese Eigenschaft ihr grösster Wert 
sein.»

Det var under landsflykten som Ellen Key skrev 
sin bok om Rahel Varnhagen, de år alltså i seklets 
början då hon flydde Sverige, flydde förtalet och 
förkastelsedomarna. Åtskilligt vistades hon i Tysk
land, där hon på nyåret 1905 begav sig ut på den 
första av sina föredragsturnéer. »Ingen av mina 
bästa vänner har någonsin läst mig så, som jag här 
ute är läst», triumferade hon. (Helen Zimmerman 
berättade i Putnam s Monthley Magazine (Jan.
1908), USA, om »Swedens foremost woman, and 
her vogue in Germany».) Bevarade antecknings
böcker ger uppgifter om Ellen Keys omfattande 
läsning under detta skede av »kvinnolitteratur» i 
vid bemärkelse, skönlitterär och annan; dagboksan
teckningar är sällsynta men förekommer. Vid flo
den Inn skriver Ellen Key våren 1908 ner en betrak
telse över livet -  »till stor del av mig olevat, i fråga 
om livets stora värden [...] Allt i nuet blir som en 
spindeltråd, som slog mot mitt ansikte nyss -  så lätt 
att komma förbi och minnena leva så att det är som 
vore jag bara ett instrument som en hand spelade 
’auld lang syne’ på.» (Ellen Keys samling 2:35.)

Sin bok Rahel Varnhagen avslutade Ellen Key 
på nyåret 1907. Under sina resor i Tyskland hade 
hon tillfälle att ta del av äldre och nyare arbeten om 
Rahel; avskrifter från juli 1906 i München gäller 
bl. a. Ludwig Geigers historieverk om judarna i 
Berlin. Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre 
Freunde, som Ellen Key enligt förordet tili den 
svenska utgåvan av Rahelboken redan i sin ungdom 
hade »levat i», kom 1904 i nyutgåva i Berlin; sam
ma år ägnade Jacob Wassermann -  »den djupast 
rasmedvetna av samtidens judiska diktare» -  Rahel 
Varnhagen en studie i Der Tag. Ellen Key menade 
emellertid att Wassermann i sin essä mer betonade 
svagheterna i judinnans skaplynne. Själv hade hon 
ofta haft anledning att beundra dennas stora egen
skaper, betonade hon: »[...] allt för litet talar man 
om de drag, som dock äro de mest utmärkande för 
dem, som sett judiska kvinnor och män på nära 
håll: kärlekskraften, broderlighetssinnet, hjälpsam
heten, offervilligheten. Det var ej tillfälligtvis, som 
Jesus utgick ur det judiska folket. Att man nu söker 
bevisa att han var arier, blir spilld möda för den, 
som -  och detta är mitt fall -  lättare funnit hans 
egenskaper hos judar än hos germaner!» Ellen Key 
behandlar Rahel som den »judinna från Berlin» hon 
var och framhåller att den judiska härkomsten för 
Rahel Varnhagen länge tedde sig som en belastning, 
men att hon till slut försonade sig med sitt öde.

Rahel Varnhagen är den mest peronliga bok som 
Ellen Key har skrivit, konstaterar Axel Forsström: 
»Ingenstädes har hon så -  direkt och indirekt -  
biktat sig som i denna intensiva bok, skriven då hon 
var nära 60 år gammal. Arbetet med den har aktua
liserat hennes minnen av Feilitzen. I skildringen av 
de olika faserna i Rahels liv har hon tolkat den 
outtalade kärlekslyckan, glädjen över det andliga 
utbytet med den älskade, skilsmässans smärta så, 
som hon själv upplevat det.» Ellen Key har tydligen 
Urban von Feilitzen i tankarna då hon i samband 
med Varnhagen talar om män som varit »utrustade 
med ett nytt sinne: det för kvinnosjälen.» »Varnha
gen hörde till de då som nu sällsynta män, för vilka 
det själiska i kärleken överväger eller åtminstone 
uppväger det sinnliga momentet», förklarar Ellen 
Key också.

Det tredje avsnittet av sin bok böljar Ellen Key 
med att konstatera hur det hade blivit allt vanligare 
med kärleksförbindelser mellan yngre män och 
kvinnor som var flera år äldre än de själva. Hon 
hade i sin tidiga George Eliot-essä i Tidskrift för 
Hemmet 1882 (Några anteckningar om George 
Eliots personlighet) berört dennas giftermål mot
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slutet av sitt liv med en 30 år yngre man; »den 
galenskapen förändrar hela ens uppfattning», mena
de Sophie Key! (Brev till Ellen Key 14/11 1882.) I 
Rahelboken erkänner Ellen Key att detta giftermål 
också för henne stått som en gåta. Men av en i 
förhållandena insatt hade hon så fått höra att »sam
vetsäktenskapet» med G. H. Lewes enbart var ba
serat på andlig sympati och tillgivenhet. »George 
Eliot hade själv aldrig varit föremål för en stor 
känsla, en känsla i stånd till det orimliga -  med 
andra ord den känsla, varje äkta kvinna önskar att 
hon mött innan hon dör -  förr än hos den unge man, 
hon, vid 60 år, gifte sig med!»

Ellen Key betecknar Rahels giftermål med en 14 
år yngre man, Karl August Varnhagen von Ense, 
som hennes enda djärva liusförsök -  »medan hen
nes åsikter på det erotiska området voro de mest 
fördomsfria.» I George Eliots romaner åter fanns ej 
ens skuggan av en nydaningstanke på det erotiska 
området, hävdar Ellen Key -  liksom hos »vår än 
mer geniala Selma Lagerlöf.» Ellen Key berättar 
om hur Rahel känt sig utsliten i fråga om möjlighe
ten att tro på en personlig lycka, när hon så råkade 
Varnhagen och »kände att luften förvandlades om
kring henne genom den förståelse om vilken varje 
själfull människa drömmer»:

[. . . ]  då behöves ej längre förklädnader och masker, skyd
dande höljen eller försvarsvapen. Då är att man försatt i 
paradiset [ . . . ]  Den som -  om också endast för en dag -  
upplevat detta, anar vad Rahel erfor [. . .] .

Ellen Key upplevde på 1890-talet en ny förälskel
se; den gällde Gustaf Steffen, sedermera sociologi
professor i Göteborg. Han var femton år yngre än 
hon och på mödernet av judisk börd. (Se min upp
sats Ellen Key och nittiotalets kulturdebatt, Sam
laren 1967, s. 35 ff.) Ellen Key betecknar i Rahel
boken intet tidstecken som betydelsefullare i fråga 
om den manliga kärlekens evolution än männens 
förfinade känslighet; och det var just denna som 
gjorde det naturligt med förbindelser mellan yngre 
män och äldre kvinnor. »Stundom är den äldre 
kvinnan beredd på att kanske med en slutlig försa
kelse nödgas gälda den andra vår, hennes liv erhål
lit», förklarar Ellen Key som själv kan ha känt det 
som om hennes ödes trollring blivit bruten i och 
med denna nya vänskap.

Som individualist var Rahel av hela sitt hjärta 
»feminist», framhåller Ellen Key, »och hon riktar 
sin ironi mot dem som på grund av förutfattade 
meningar om kvinnans väsen, vilja utestänga henne 
från de s.k.manliga arbets- och tankeområdena.»

Men strax lägger Ellen Key om kursen i sitt resone
mang och ställer frågan vad Rahel i våra dagar 
kunde tänkas ha sagt i samma ämne! »Huru skulle 
ej Rahel hava avskytt det tyranni över varandras 
meningar, det personlighetshämmande småsinne, 
det avundsamma undanknuffande, det viktighets- 
makeri av obetydligheter, som kvinnosaken numera 
överallt företer sedan den från att ha varit en fri
hetsrörelse inom stora kvinnosjälar, sådana som 
Rahels egen -  blivit en föreningsrörelse, där de små 
själarna taga ledningen!» Det är ord och inga visor 
som sannerligen inte gjorde det lätt för de kvinnliga 
rösträttskämparna att föra fram henne som galjons- 
bild.

I Rahels erotik ingick moderlighet som en väsent
lig beståndsdel, säger Ellen Key och citerar hennes 
yttrande: »Jag är en moder utan barn.» Hon ville 
bereda plats åt samhällsmoderligheten, menar El
len Key, och »långt ifrån att tro mödrarna ohjälp
liga» ville hon fördubbla deras makt och ansvar. 
Hennes kritik av den äktenskapliga institutionen 
beaktade inte minst de utomäktenskapliga barnens 
situation; hennes ståndpunkt var här lika radikal 
»som de i nutiden för modersrätten stridande», 
konstaterar Ellen Key.

4
Ellen Key rönte i Tyskland ett enormt genomslag 
med sina skrifter. I sin väldiga förlagshistorik S. 
Fischer und sein Verlag (1970) framhåller Peter de 
Mendelssohn: »Zwischen 1899 und 1911 veröffent
lichte Fischer zehn Bücher von Ellen Key, also 
beinahe alljährlich eines -  in den gleichen Zeit 
brachte die Zeitschrift [Die neue Rundschau] über 
zwanzig grosse Aufsätze von ihr -, und nicht eines 
blieb liegen. Alle erlebten mehrere Auflagen; eini
ge, wie Über Liebe und Ehe, das 1904 erschien und 
schon zwei Jahre später im achtundzwanzigsten 
Tausend stand, mussten regelmässig alle zwei Jah
ren, bis in den Ersten Weltkrieg hinein, neu aufge
legt werden; eines wurde ein Welterfolg.» Världs- 
succén var Das Jahrhundert des Kindes (1902) med 
kapitel som »Das Recht des Kindes, seine Eltern zu 
wählen», »Die Seelenmorde in der Schule» och 
»Die Schule der Zukunft»; fem år senare, 1907, gav 
Fischer ut en »folkupplaga» av den boken på 10000 
exemplar. Die Frauenbewegung utgavs däremot av 
Martin Buber i serien Die Gesellschaft 1909 (jfr 
ovan s. 29; på svenska kom Kvinnorörelsen samma
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år. Till Ellen Keys 60-årsdag skrev Gabriele Reuter 
en hyllningsartikel i Die Neue Rundschau, »Ellen 
Key und Deutschland», där det heter: »Ellen Key 
mit ihrem Schönheitsdurst, mit ihrem weiten und 
freien Blick für alle Lebenserscheinungen, mit ihrer 
Kühnheit, die sich niemals durch irgendein Prinzip 
hindern lässt, alles zu verlangen, was ihr für die 
Entwicklung der Seele notwendig scheint, auch 
wenn es den Möglichkeiten des Tages schnurgerade 
widerspricht -  sie gehört als die notwendigsten Er
gänzung in den Rahmen der Frauenbewegung hin
ein, ja, sie vollendet sie erst.»

Fredrik Bremer hade vid sekelslutet i Tyskland 
blivit en bortglömd författare, konstaterar Karin 
Carsten Montén i sin receptionshistoriska under
sökning Fredrika Bremer in Deutschland (1981). 
100-årsdagen av hennes födelse föranledde visserli
gen en sakkunnig och nyanserad artikel i kvinnotid
skriften Die Frau, men utgångspunkten var just den 
ostörda tillvaro hennes en gång älskade böcker 
hade kommit att föra i lånbiblioteken. Skribenten, 
Maria Rassow, gör den reflexionen att det förvisso 
var en lycka för kvinnorörelsen i Skandinavien att 
ingen George Sand hade varit dess vågbrytare, utan 
Fredrika Bremers »så måttfulla, helt igenom kvinn
liga personlighet».

Det brukar framhållas att den kvinnliga emanci- 
pationsrörelsen i Tyskland släpade efter i förhållan
de till andra länder. Kvinnorörelsens historia 
i kulturländerna behandlades i Handbuch der 
Frauenbewegung (1901), utgiven av Helene Lange 
och Gertrud Bäumer; der var den senare som stod 
för framställningen om de tyska förhållandena. 
Helene Lange -  jämnårig med Ellen Key, ogift -  
grundade 1893 Die Frau, en månadstidskrift, och 
skapade härmed en informationsskrift för kvinnorö
relsen som inte hade sin like i något annat land. 
1902 blev Helene Lange ordförande i Allgemeine 
deutsche Frauen verein, där hon framgångsrikt ver
kade både för att göra den borgerliga kvinnorörel
sen mer socialt medveten och för att hålla den fri 
från partipolitik. Rösträttskampen låg inte Lange 
närmare om hjärtat, men hon trädde lojalt upp för 
den. En frondör inom den borgerliga kvinnorörel
sen var Lily Braun (gift von Gizycki) som i Me
moiren einer Sozialistin (1909-11) ger en livfull re
dogörelse för sina uppgörelser först med överklass
damerna och sedan med sekteristiska kvinnliga so
cialdemokrater.

Ellen Keys Missbrauchte Frauenkraft anmäldes i 
Die Frau (1898 nr 5) av Lou Andreas-Salomé, som 
förklarade sig sympatisera med Ellen Keys »för

medlande hållning» i de aktuella frågorna. Överhu
vud blev mottagandet i Tyskland av Missbrukad 
kvinnokraft och följdskriften, här sammanslagna till 
en bok, nästan undantagslöst positivt, framhåller 
Barbara Gentikow i Skandinavien als präkapitalis
tische Idylle (1978). (Jfr min uppsats Det moderna 
genombrottet och den tyska receptionsforskningen, 
Samlaren 1981, s. 99.) En kritisk anmälan i Zukunft 
(1899, Bd. 28, s. 279-291) härrörde från Lily Braun 
som anklagade Ellen Key för att förbise de miljoner 
kvinnor i fabrikerna och verkstäderna som hade 
drivits ut i konkurrens med männen. »Das ist miss
brauchte Frauenkraft, ist ein Verbrechen wider die 
Natur, wie es schrecklicher, folgenschwerer nicht 
gedacht werden kann, und illustriert das Problem 
der Frauenfrage drastischer als alle aus den Kämp
fen und Leiden der Frauen der Bourgeoisie gehol
ten Bilder.» Lily Braun tog brevkontakt med Ellen 
Key, de träffades i Tyskland och i ett brev den 4 
maj 1907 kunde så Lily Braun hävda att deras 
åskådningar i kvinnofrågan var nära släkt. »Sie 
werden selbst die Empfindung haben, dass die 
Frauenbewegung in einer tiefen Umwandlung sich 
befindet. Sie wird mehr und mehr [...] statt einer 
Jungfernbewegung, eine im weitesten Sinn mütter
liche Bewegung. Und darin liegt nicht nur ihre Zu
kunft, sondern ihre wahrhaft revolutionäre, d.h. 
umwandelnden Neues gebärende Kraft. Sie zu stär
ken ist heute eine der ersten Kulturaufgaben, und 
Sie sind eine ihrer Trägerinnen.» Det räckte emel
lertid inte med böcker och tal, framhöll Lily Braun, 
utan det krävdes ett språkrör, »das immer tönt», 
dvs. en kvinnotidskrift av nytt slag, en internatio
nell revy. »Wollen Sie, liebe Ellen Key, solch ein 
neues Menschlichheits-Sprachrohr mit mir ins Le
ben rufen und leiten?» Det var Ellen Keys namn 
det gällde, förklarar hon sig, när Ellen Key hade 
svarat avvisande, och visst inte meningen att denna 
skulle befatta sig med redaktionsarbetet. (Breven i 
Ellen Keys samling, Kung. Bibi.) Det verkar som 
om tanken på en ny kvinnotidning kom att gro hos 
Ellen Key. Elin Wägner har tydligen hört henne 
året 1919 efterlysa ett organ för »den kränkta, be
slutsamma moderlighetens röst i världen». (Jfr 
ovan s. 24).

Det måste ha tett sig litet bakvänt för Helene 
Lange och andra förkämpar för kvinnans rättighe
ter, anmärker Roy Pascal {From Naturalism to 
Expressionism. German Fiterature and Society 
1880-1918. Weidenfeld & Nicolson 1973), att när de 
behövde exempel på dugliga och framstående kvin
nor, måste de peka på sådana som Lou Andreas-
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Salomé och Lily Braun. »For both of these women 
spoke for sexual emancipation and the former was a 
shining and perhaps notorious example of a ’free’ 
woman in this sense. Lou indeed critized the ideal 
of the career woman, considering that the female 
sexual function necessarily made social equality 
something unnatural and forced.» I sin recension av 
Missbrauchte Frauenkraft förklarade Lou Andreas- 
Salomé sålunda om det kravet att kvinnorna skulle 
inskränka sin yrkesverksamhet till vissa bestämda 
områden, att detta alls inte var ett steg tillbaka, 
utan tvärtom ett steg framåt. Ellen Keys intresse 
för Lou manifesterade sig på flera vis; inte minst 
fängslades hon av dennas nära, under ett visserli
gen kortvarigt skede, relationer till Nietzsche. Till 
den psykoanalytiska kongressen i Weimar i septem
ber 1911 kom Lou i sällskap med Poul Bjerre, vars 
bekantskap hon gjort strax förut hos Ellen Key på 
Strand. Hon blev Freuds nära vän som han skat
tade högt.

I sitt program -  antaget 1905 och ånyo framlagt 
1910- deklarerade Allgemeine deutsche Frauen ver
ein att kvinnorörelsen grundade sina krav på det 
faktum att det föreligger en avgörande kroppslig 
och själslig skillnad mellan könen. Gertrud 
Bäumer, den tyska kvinnorörelsens främsta teoreti
ker, betonade uttryckligen att när dess program så 
starkt framhöll könsdifferenserna, betingades detta 
av en ökad insikt om kvinnans särskilda förmåga 
och anlag på vissa områden och hennes begräns
ningar på andra. Ellen Key gick ju själv helt på 
denna linje. Mellan henne och Helene Lange före
låg ändå ingen full samstämdhet. I Die neue Rund
schau 1908 (nr 1) hade Ellen Key all anledning att 
känna sig attackerad i och med Helene Langes 
uppsats Feministische Gedankenanarchie, om ock
så den egentliga skottavlan var Helene Stöckers 
skrift Moderne Streitfragen. (Stöcker och Ellen 
Key stod i kontakt och den förra deltog med upp
satsen Kärleksreligion i En bok till Ellen Key 
(1919).) Helene Lange tog avstånd från den ero
tiska monismen och den socialreformatoriska »ro
mantiken», och hon konstaterade: »Die sexuelle 
Frage als soziale Frage ist eine Angelegenheit der 
Massen, der Durchschnitts; ihre Lösungen können 
nicht abgeleitet werden aus dem, was die Ehe für 
die Brownings war, oder für Goethe, oder für 
George Eliot.» Ellen Key hade ju fört fram just 
Brownings och Goethe som de lysande förebilder
na! Lange ställde sig också kritisk till Bund der 
Mutterschutz vad gällde dess förslag att staten skul
le överta det ekonomiska ansvaret för utomäkten-

skapliga barn; härigenom kom staten direkt att un
derstödja osedligheten, menade hon.

*

Bund für Mutterschutz stod framgångsrikt emot 
många angrepp utifrån, men dess historia känne
tecknades alltifrån grundandet av ständigt nya inre 
uppgörelser. Under ett skede förestod Lily Braun 
förbundet. Genom schismerna kom moderskydds
rörelsen att få två parallella organ; det ena vara den 
av dr Stöcker redigerade Die neue Generation. 
Inom förbundet diskuterade man med en anmärk
ningsvärd öppenhet »Sexual-Probleme», men fri
språkigheten här hade som Roy Pascal framhåller 
ingen direkt motsvarighet hos de nya tyska roman
författarinnorna som Gabriele Reuter och Helene 
Böhlau; »any open discussion of sex by women was 
hindered by the feeling of its extreme impropriety, 
and while very brave women might speak about 
prostitution as a working-class phenomenon and 
problem, they could hardly speak openly about 
sexual problem in the middle class.»

Ellen Key förklarar i Barnets århundrade att en 
ung kvinna nu mera sällan gick in i äktenskapet 
utan att veta vad detta innebar och hon ger några 
skrämmande exempel från sin generation på följ
derna av en bristande sexualkunskap. »Ännu födas 
många barn i legaliserad prostitution, av legaliserad 
våldtäkt», skriver hon också. George Sand var den 
»som först haft modet att behandla dessa ämnen», 
konstaterar Ellen Key, George Sand som beteckna
de äktenskapet som »une prostitution sanctifiée». 
Att den franska författarinnan för sin tid chockeran
de öppet behandlade erotiska komplikationer av 
olika slag har Rose Vinegarten framhållit i biografin 
The Double Life o f George Sand: Woman and 
Writer (New York: Basic Books 1978). Rose Vine
garten påvisar också hur författarinnorna i det vik
torianska England överlag hämtade mod och inspi
ration från sin franska föregångerska, framför allt 
kanske Mary Ann Evans (George Eliot). Ellen Key 
hade redan under flickåren kunnat läsa den långa 
raden av George Sands romaner, eftersom fadern i 
sin egen ungdom hade införskaffat dem; de finns 
fortfarande uppradade i biblioteket på Ellen Keys 
Strand. Ellen Key återger i Minnen av och om Emil 
Key (I, 1915) ett föredrag som hennes far på vår
sidan 1848 hade hållit i Konstnärsgillet om George 
Sand och Fredrika Bremer. Emil Key konstaterade 
att man i George Sands tidigare författarskap mötte 
en passionerad, förorättad kvinna, som ur sitt
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bräddfyllda hjärta öste anklagelser mot männen, 
mot äktenskapet, mot Gud och hela världen. Efter
hand hade hennes diktargenius förädlats, menade 
Emil Key, och i stället för ett trotsigt hån mot den 
segrande tyrannen fann man nu i hennes skrifter en 
tillförsikt å såväl kvinnans som hela mänsklighetens 
vägnar.

När kvinnan i samhället vunnit sin sanna ställ
ning, som människa och medborgarinna, då skulle 
hon ånyo bli gudaföderska för jorden och ur sitt 
sköte frambära en ny och förädlad mänsklighet. Så 
slutade Emil Key sitt föredrag om de båda författa
rinnorna, George Sand och Bremer. Hur snarlikt 
kunde inte Ellen Key uttrycka sig ett halvsekel 
senare! Åter och åter skall åt mänskligheten frälsa
re födas, heter det i Livslinjer (I):

Men städse av någon ung kvinna med liljeren panna och 
djupa ögon. Och Bethlehem förblir alltid där, varest en 
nybliven mor i andakt knäböjer vid barnets bädd.

Många kalla denna visshet reaktionär. Ord äro emeller
tid ofarliga. Det betyder föga om en mening kallas grå 
eller svart, endast den i verkligheten är röd.

*

Ellen Key skrev sin bok Die Frauenbewegung för 
Die Gesellschaft. Sammlung sozialpsychologischer 
Monographien, som hade inletts av Werner Som- 
barts Das Proletariat. »Aus welchen seelischen Ur
sachen ist die Frauenbewegung entstanden? 
Welche seelische Wirkungen hat sie hervorgebracht 
und bringt sie hervor? Das ist die Fragen, die Ellen 
Key zu beantworten sucht.» Så heter det i förlagets 
presentation av boken. Peter Behrens svarade för 
bandets utformning med dess jugendmässiga om
slagsteckning, Behrens som i sin programskrift 
Feste des Lebens und der Kunst (1900) förklarade 
att stilen var symbolen för en tids hela livsuppfatt
ning. Ellen Key som enligt Martin Bubers i hennes 
förord åberopade direktiv alltså hade »die Seelen
beziehungen und Seelenwirkungen» för ögonen, re
gistrerade också de flyktigaste själsliga yttringar: 
»Die allerfeinsten Wirkungen der Frauenbewegung 
-  lauter Imponderabilien, die man nicht aufzählen 
oder diskutieren kann -  haben die Mitwelt durch 
Linie, Bewegung, Rhytmus, Tonfall erreicht, durch 
den Timbre einer Stimme, durch die Geste einer 
Hand, durch den Blick aus einem Auge, durch der 
Ton einer Geige.» Den högsta graden av denna 
själsliga förfining fanns inom en konstart som dan
sen, där kvinnorna -  och särskilt Amerikas, förtyd
ligar Ellen Key och åsyftar naturligtvis främst Isa-

dora Duncan -  varit nyskapande, »und hierdurch 
auch Offenbarungen des neuen weiblichen Seelen
lebens». Ellen Key berättar likaså om hur skåde
spelerskan Eleonora Duse hade anförtrott henne att 
vad hon helst gestaltade var de nya kvinnotyperna, 
»die Seele der neuen Frau». I själva ingressen till 
sin framställning betecknar Ellen Key Evas åtbörd, 
då hon sträckte ut handen efter kunskapens träd, 
som den första »kvinnorörelsen» -  »eine Bewegung 
symbolisch für die Frauenbewegung in ihrer Ge
samtheit. Denn der Wille, von aussem gezogene 
Grenzen zu überschreiben, ist stets die Triebkraft 
der bewussten wie der unbewussten Frauenbewe
gungen gewesen.»

Sitt förord tili Die Frauenbewegung nedskrev 
Ellen Key i Schweiz i januari 1909. Det hade gått 
när nog ett halvsekel, konstaterar hon här, sedan 
hon läste Sverige första »feministiska» roman och 
lyssnade till meningsutbytet omkring den; i en an
teckningsbok noterade hon 1908 att hon nu för för
sta gången läst om Hertha (Ellen Keys samling 
2:46). En historik över kvinnorörelsen var inte vad 
hon avsåg, framhöll hon och hänvisade i det ämnet 
till Helene Langes, Gertrud Bäumers och Lily 
Brauns framställningar. Det oaktat företar Ellen 
Key inledningsvis en liten revy över såväl den »för
historiska» kvinnorörelsen som över senare femi
nistiska manifestationer utifrån det emancipato- 
riska perspektivet, »dass die ’Natur’ der Frau» 
ingalunda alltid sammanfaller med vad flertalet har 
velat stämpla som sådan.
Am Bedeutungswollsten in der ‘vorhistorischen’ Frauen
bewegung sind doch im grossen ganzen die unzähligen 
Frauen, deren Seelen nur in den starken oder stillen Ge
bärden des Alltagslebens Ausdruck fand, aber dennoch 
lebendig blieb.

Ellen Key hade läst den judiske religionsveten
skaparen Martin Bubers tidiga verk Die Legende 
des Ballschem (1908) och karakteriserat den som 
»en underbar bok, som givit mig mer syn på Jesus 
än hela Bibelkritiken» (Ellen Keys samling 2:36). 
Intryck från denna läsning torde ha bestämt hennes 
uppfattning om Jesus förhållande till kvinnan, f. ö. 
snarlik den som Sven Delblanc nyligen har före
trätt: »Durch die zunehmende Unsicherheit über 
Jesu wirkliche Lehre ist man gezwungen, anzuneh
men, dass -  ebenso wie Veronikas Schweisstuch 
den Abdruck von Jesu äusserem Bild bewahrte -  
die Lebensführung der ältesten Gemeinden den Ab
druck seiner Seele bewahrt hat. Es ist für diese 
bezeichnend, dass innerhalb diese Gemeinden 
Frauen und Männer Seite und Seite im selben Glau-
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ben, in derselben Hoffnung, derselben Liebestätig
keit und demselben Martyrium zusammenstan
den.»

De medeltida tyska diktarnas Minnesang gav ut
tryck åt en ny aktning för kvinnan, konstaterar 
Ellen Key som påpekar att det från för- och högre
nässans rentav finns ett antal »feministiska» 
skrifter av såväl män som kvinnor. Den europeiska 
tidsandan bestämdes under upplysningstiden av 
salongerna, framhåller hon vidare; »nie hat die 
Frau die bedeutungsvolle Aufgabe, Kulturwerte zu 
vermitteln, vollkommener erfüllt.» Likaså in
skärper hon betydelsen av det romantiska kärleks- 
idealet; just den »romantiska kärleken» har som en 
följd haft kravet på kvinnans frigörelse, förklarar 
Ellen Key. Men ännu var man långt ifrån ett för
verkligande av de jämställdhetskrav som ameri
kanska kvinnor hade framfört i en »declaration of 
sentiments» 1848, om man med rätt till arbete avsåg 
det arbete som man bäst och helst utförde. Ellen 
Key gick in på den sociala verksamhet som nu vid 
sekelskiftet många överklasskvinnor -  tidigare jor
dens onyttigaste börda, heter det -  böljat ägna sig 
åt, och hon betecknade det som löftesrikt att alltfler 
»ensamstående bildade kvinnor» prövade nya 
yrkesbanor. Djärvast skedde detta i Amerika, kon
staterade hon; »der Wille der jüngeren Generation 
zu einer freudebringenden Arbeit zeigt sich doch 
auch in Europa darin, dass Teils allein, teils koope
rativ Frauen beginnen sich, z.B. im Kunstgewerbe, 
im Handwerk, in der Gastwirtschaft oder irgen
deinem ihrer Nebenzweige zu versuchen.»

Den borgerliga kvinnorörelsen hade på sistone 
lierat sig med den socialistiska i väsentliga frågor, 
framför allt Mutterschutz och rösträtten, framhöll 
Ellen Key. »Nicht zeigt besser, wie vorurteilt blind 
die Rechte des bürgerlichen Feminismus war, als 
ihre Sozialistenfurcht.» Ingenting belyste heller kla
rare i vilken grad feminismen hade varit en över
klassrörelse än dess hårdnackade fasthållande vid 
den »personliga frihetsprincipen» visavi de him
melskriande reella förhållandena som hade uppstått 
genom fabriksarbeterskornas s.k. »arbetsfrihet». 
När Ellen Key här -  liksom i Barnets århundrade 
och Livslinjer -  uppehåller sig vid fabriksarbeter
skornas svåra villkor, tänker hon allra mest på hur 
mödrarna och barnen drabbas härigenom och hon 
gör upp grundritningen till ett framtidsbygge, »eine 
Gesellschaft, in der das Wohl der neuen Generation 
der Mittelpunkt ist, auf den alle sozialpolitischen 
Pläne im Innersten abzielen.»

Ellen Key kom i sin genomgång av kvinnorörel

sens yttre manifestationer till slut också in på den 
nya kvinnolitteraturen, där hon menade att man 
kunde avläsa hela skalan av kvinnlig egenart. Kvin
norna hade en mycket skarpare blick för sitt kön än 
vad männen hade för kvinnorna. I en not i Livs
linjer (I) har Ellen Key berört Bachofens och and
ras teorier om matriarkatet som Elin Wägner senare 
skulle lägga en sådan vikt vid. I Die Frauenbewe
gung förklarar hon nu: »Aber wenn -  in dem kom
menden Jahrtausend -  eine weibliche Kultur wirk
lich die männliche ergänzen soll, dann wird dies 
eben in dem Masse der Fall sein, in dem die Frauen 
den Mut haben, so zu schaffen und so zu handeln, 
wie die meisten Feministinnen jetzt nicht einmal zu 
denken vermagen.»

Hedwig Dohm (f. 1833, mor till fyra barn), som 
efter sin makes död ägnade ett rikt och mångsidigt 
författarskap åt kvinnosaken, publicerade 1902 
skriften Die Antifeministen, där Ellen Key ställs 
samman med Laura Marholm och Lou Andreas- 
Salomé. (Boken finns på Strand med anteckningen: 
»Ellen Key 9/12 1903». Den återgår på en längre 
uppsats i Zukunft 1899.) Dohm anmärkte att Ellen 
Keys teorier stod helt i strid mot hennes liv, efter
som hon själv vare sig var maka eller Hausfrau, 
utan tvärtom hade ägnat sig åt yrkesverksamhet 
utom hemmet. Dohm menade att Ellen Key resone
rade både ohistoriskt och ologiskt och hon konsta
terade rörande de tre behandlade »antifeminister- 
na» : »Die Quintessenz ihrer Anschauung vom 
Frauenthum lässt sich in wenige Worte zusammen
fassen. Bei Laura Marholm ist der Daseinszweck 
des Weibes der Mann; bei Ellen Key das Kind; bei 
Lou Andreas-Salomé ist das Weib etwas Selbst
eigenes, das nur sich selbst und seine eigene 
Entwicklung sucht.»

Ellen Key diskuterar i Livslinjer (I) i ett par 
kapitel såväl Rätten till moderskap som Frihet från 
moderskap och hon låter Die Frauenbewegung 
mynna ut i en längre betraktelse över moderskapet. 
Hon var väl insatt i debatten kring den minskande 
nativiteten i Europa och USA. »Det finns personer, 
som mena att allt detta rör Amerika eller Tyskland, 
Frankrike eller England -  bara icke Sverige!» Ellen 
Key åberopar bl. a. en uppsats om Nymalthusia- 
nism av professor Pontus Fahlbeck i Statsveten
skaplig Tidskrift (1902) som stöd för sin argumente
ring om vådorna av »feminismens krav på frihet 
från moderskapet» (se den långa noten s. 385 ff. i 
Livslinjer (1903)). Under världskriget tvangs hon så 
besinna det meningslösa i mödrarnas uppgift »att 
föda, vårda och älska söner, som kriget berövar
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dem». »När nu från de stridande folken den ena 
stämman efter den andra manar kvinnorna att fylla 
barnafödandets fosterländska plikt [ . . . ] -  då borde 
man kunna vänta att luften i alla dessa land skulle 
återskalla av de argi viska mödrarnas klagan.» Ellen 
Key skriver detta i det inledningskapitel till Allseg
raren (1918) som hon efter Willamowitz-Moellen- 
dorffs Evripidestolkning av tragedin Hiketides kal
lade för »Mödrarnas bönegång».

Barbara Gentikow har i sin ideologikritiska av
handling Skandinavien als präkapitalistische Idylle 
satt sekelskiftets moderskult i sammanhang med 
den tyska imperialistiska krigsförberedelsen. Det är 
ett sammanhang som ännu inte gärna kunde stå 
klart för Ellen Key när hon i Die Frauenbewegung 
berörde »das Problem der Zukunft der europäo- 
amerikanischen Völker» mot bakgrund just av be
folkningsfrågan. I och med krigsutbrottet skulle El
len Key med Mia Leche-Löfgrens ord känna sig 
»förrådd och förnekad i hela sin livsgärning». Allt
jämt var det ju emellertid »moderlighetens röst» 
hon satte sin lit till och ville göra hörd.

*

En förutsättning för att en kvinnlig kultur under 
nästa årtusende skulle kunna komplettera (»ergän
zen») -  men alltså inte avlösa, som Elin Wägners 
förhoppning är -  den manliga, var att kvinnorna 
hade mod att handla så som de flesta feminister 
ännu inte ens förmådde tänka, förklarade alltså 
Ellen Key! Hedwig Dohm hade ironiserat över mot
sägelserna i Ellen Keys författarskap, Missbrukad 
kvinnokraft exempelvis: »Es ist, als hätte sie in 
ihrer Schrift das Preisräthsel lösen wollen, ob man 
zugleich für und wider eine Sache schreiben 
könne.» Ellen Key kan förvisso ofta nog te sig 
oklar och motsägelsefull i sina resonemang. Det var 
i egen sak hon talade när hon i sin Ord och Bild
studie 1904 över Malwida von Meysenbug förklara
de att dennas livsåskådning alltid fick äkta kvinn
liga uttryck. »Hon vet, att hennes styrka ej ligger 
inom den systematiska och deduktiva filosofin utan 
inom aningens och den personliga levnadsvishetens 
område.» I Die Frauenbewegung spelade Ellen 
Key ut för fullt för att väcka andarna, samtidigt 
som hon här av det begränsade utrymmet tvangs att 
strama åt sin framställning.

Det var nu som Ellen Key till sin förvåning fann 
att hennes böcker gjorde lycka också i Frankrike 
(brev från Florens till Lisa Hultin 20/6 1907). Och 
hon skulle snart få se hur den anglosaxiska läsekret

sen öppnade sig för henne på allvar. »We need your 
gospel very badly in England», skriver den engels
ke sexualupplysaren Havelock Ellis till henne i maj 
1907. Havelock Ellis välkomnade Ellen Keys för
kunnelse därför att, som han säger i sin uppsats 
»Ellen Keys inflytande i England», hon djärvt för
fäktade kvinnans rätt att vara olik mannen. Hon 
stod på feministernas sida vad gällde den politiska 
medborgarrätten osv., men hon ställde också upp 
för större och väsentligare mål, betonade han. Med 
förord av Havelock Ellis utkom fr. o. m. 1909 en rad 
av Ellen Keys arbeten i USA, där de blev livligt 
omdebatterade. »To thousands of middleclass 
women in America her ’Love and Marriage’ has 
come as a revolutionary document», förklarar 
Floyd Dell i Women as World Builders (Chicago 
1913). I En bok till Ellen Key (1919), där Havelock 
Ellis uppsats är tryckt, ingår också en uppsats av 
Madeleine Z. Doty, »Ellen Key sedd med ameri
kanska ögon». Ellen Key betecknas av Doty just 
som revolutionär i och med sitt betonande av mo- 
derskapets och barnets betydelse. Doty noterar 
emellertid att Ellen Key i radikala amerikanska 
kvinnokretsar närmast hade betecknats som reak
tionär, medan den förmögna borgarklassens kvin
nor betraktade hennes bok Kärleken och äktenska
pet som ett slags Talmud för könsmoral. »Man 
håller den för ett ideal som icke är praktiskt men 
mycket respektabelt emedan det är förandligat.» 
Cheri Register är inte intresserad av ett förgånget 
skedes Ellen Key-reception i USA och heller inte 
av att diskutera om Ellen Key med sin »mother- 
centered vision» skall uppfattas som feminist eller 
ej; i stället framhåller som vi sett Register denna 
förkunnelses relevans också för vår egen tid.

Nu talar tidsandan med feministisk stämma, kon
staterar Ellen Key i Die Frauenbewegung. Men 
hon förklarar också att varje stor idé börjar med 
stora förkunnare, med män och kvinnor som inte 
hör tidsandans rop! Själv kände hon sig som en av 
dessa. Hon trodde med Geijer att envar kan något 
bättre än andra, skriver hon i en anteckning från 
början av seklet: »att jag har en djupare intuition, 
en högre syn än de andra samtida i vårt land på de 
frågor som röra mannen, kvinnan och barnet.» 
(Överkorsad anteckning. Ellen Keys samling 2:40.) 
Hon betecknar i sin bok kvinnorörelsen som den 
mest betydelsefulla av alla världshistoriska frihets
rörelser, men hävdar att den från ett dynamiskt 
tillstånd hade gått över i ett statiskt. Feministisk 
dogmbildning och inkvisition vittnade härom. Hos 
den generation som nu tagit ledningen, hade likväl
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den dogmatiska fanatismen försvunnit, menar Ellen 
Key, på samma gång som den rena entusiasmen 
fanns i behåll.

I och med Pennskaftet (1910) gav Elin Wägner en 
skildring som har blivit klassisk av den kvinnliga 
rösträttsrörelsen. Såväl Isaksson/Linder som Bertil 
Björkenlid har svarat för nya aspekter på romanen 
och dess mottagande. Björkenlid betonar att Penn
skaftet kunde te sig som en farlig gåva för rösträtts
rörelsen, fr. a. genom den inställning till »den fria 
kärleken» som Wägner här företräder. Isaksson/ 
Linder framhåller hur Elin Wägner i Idun (7 febr.
1909) hade tagit ställning i klara verba i fråga om 
Gammal och ny moral och med en direkt anslutning 
till Ellen Keyska teser: »[...] om nu en kvinna 
anser sig kunna ekonomiskt ansvara för ett barn bör 
det väl vara en sak mellan henne och hennes sam
vete, om hon utanför äktenskapet skulle påta sig 
modersplikterna [...].» När så Elin Wägner tog itu 
med romanen kom vid sidan av rösträttsinslaget 
just den »nya moralen» mycket tydligt till uttryck. 
Isaksson/Linder visar på en rad punkter där Ellen 
Key gick igen. »Och så barnen, längtan att blir mor, 
moderskapet som kvinnans stora bestämmelse. 
Denna Elin Wägners djupa övertygelse stämde helt 
med Ellen Keys predikan.»

Liksom Norrtullsligan (1908) hade förelegat på 
tyska (först som följetong och sedan i bokform, Die 
Liga der Kontorfräulein) kom Pennskaftet också ut 
i Tyskland, i en svit av Nordland-Bücher. Titeln 
Schreibliesel från 1914 ändrades för en ny utgåva 
1918 till Kämpfende Frauen, men båda gångerna 
fanns ett förord av Ellen Key med. Som människo
skildring stod den nya boken inte lika högt som 
Norrtullsligan, menade Ellen Key, men som tids
dokument skulle den förbli av stort värde.

Die Zukunft -  die Zukunft, in welcher die Frauen ganz 
selbstverständlich und ruhig alle bürgerlichen Rechte be
sitzen und ausüben werden -  wird in diesem Buche das 
getreueste Bild von der Periode des Kampfes finden. D. h. 
von dem Kampfe, wie er in Schweden geführt wird, mit 
vollauf gesetzlichen und würdigen Mitteln, aber zugleich 
mit religiöser Begeisterung und Opferwilligkeit, mit Sie
gesgewissheit und Fanatismus. Diese Züge sind ja -  bei 
Frauen wie bei Männern -  für jeden grossen Durchbruch 
bezeichnend. Gewiss können sie in einzelnen Fällen in 
unsympathischer Übertreibung hervortreten -  z.B.  in 
‘Kämpfende Frauen’ bei dem leider von der Verfasserin 
selbst bewunderten, jungen weiblichen Doktor, der unauf
hörlich seinen Mann und kleinen Sohn im Stich lässt, um 
Stimmrechtsvorträge zu halten. Aber im grossen und gan
zen verdient der Idealismus der Stimmrechtsfrauen alle 
die Wärme, mit der Elin Wägner ihn schildert. Die Zeit ist 
mit knappen und treffenden Zügen charakterisiert.

Ellen Key uppskattade Elin Wägners kvickhet, 
hennes närmast franska esprit, som höll all senti
mentalitet i schack -  en kostlig gåva kallar hon det i 
sitt förord. Det var de manliga karaktärerna i boken 
som hon tyckte var blekt tecknade. Och som det 
finaste psykologiska draget i romanen framhöll El
len Key det unga Pennskaftets förkänsla av att livet 
har i beredskap vida större problem än rösträtten -  
»dass im Gegensatz zu dem was gewisse Fanatiker 
meinen, alles Wesentliche noch zu tun übrig bleibt, 
wenn dieses Werkzeug gewonnen ist».

Ellen Key hade redan som ung övertygats om att 
litteraturen spelade en avgörande roll som opi- 
nionsbildare eller som »utflyttare av gränsmärken», 
som hon säger i Livslinjer (I). »Paa Opfattelsen af 
det Erotiske kan man som paa det fineste Maale- 
redskab spore Styrken, Arten og Varmegraden af 
en Tids hele Fplelsesliv», förklarar Brändes i Reac- 
tionen i Frankrig. I Georg Brandes och Camilla 
Colletts efterföljd hade Ellen Key 1877 skrivit en 
stor, aldrig publicerad uppsats om »Ett ’problem 
under debatt’ i den nordiska litteraturen», dvs. kär
leken och äktenskapet. (Se min avh., s. 205 ff.) 
Vältaligt utlade hon där det äktenskapsideal som 
skönlitteraturen, människosläktets uppfostrare, 
borde gestalta. Camilla Collett vars roman Amt- 
mandens d(f>tre utgjorde en av hennes ungdoms sto
ra läsarupplevelser, hade angripit det passiva och 
självuppoffrande kvinnoidealet; i linje härmed för
klarade Ellen Key att kvinnans kärlek skulle bli mer 
självständig, mer modig. Ett rikt och obrutet fält låg 
ännu och väntade på den nordiska litteraturen, me
nade hon. Ett decennium senare kunde hon just 
konstatera att »kvinnan i modern mening», som 
självständig personlighet, hade fått alltmer utrym
me i och med den nya kvinnolitteraturen. Under 
hela sin levnad förblev Ellen Key speciellt intres
serad av att följa hur kvinnliga författare skildrade 
kvinnor och förhållandet mellan könen; hon är på 
så vis den feministiska litteraturkritikens banbry- 
tare i vårt land. »Den kärlek, en George Sand själv 
förgäves sökte på vägar från vilka hon återkom med 
sårade, stundom besudlade fötter; den kärlek en 
Rahel led och levde av, en Camilla Collett klagar 
efter, en E. B. Browning förverkligar -  detta är den 
kärlek, som även den nya tidens kvinna drömmer», 
heter det i Livslinjer (I) i kapitlet Kärlekens evolu
tion.

En av de manliga diktare som Ellen Key polemi
serade emot var ju Verner von Heidenstam. »Så 
länge man och kvinna äro så skilda i sina erotiska 
behov, som ännu ofta är fallet, blir älskog den
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’eviga strid’, de diktare och tänkare skildra, vilka 
endast se det närvarande, utan tro på kärlekens 
utveckling eller människors uppfostran för kärle
ken.»

Efter att ha läst Livslinjer (I) från pärm till pärm, 
och läst om boken dessutom, betecknade Heiden- 
stam Ellen Key som representant för »tänkandets 
fantasi» och som en »kärlekens sagoberätterska». 
Han tog själv männens parti gentemot henne, ja 
försvarade Strindbergs »kvinnohat». »Du har aldrig 
varit gift med en kvinna, Ellen.» »Med ett brin
nande hjärta i sin fana går nu det allmänna kvin- 
noupproret mot våra hem och mot våra av män 
uttänkta lagar, och det må vara hänt, ja, ett trapp
steg i utvecklingen, men skola vi göras till kvinnor, 
då gäller strid på liv och död.» (De två citerade 
breven är från årsskiftet 1903-04.)

Heidenstam betecknade i affekt kvinnorna, »nyss 
lössläppta ur gammal fångenskap», som »vilda av 
erotiska drifter». Enligt hans uppfattning var man
nen, eller borde vara, den sexuellt aktive, kvinnan 
den passiva, och liksom vid deras tidigare menings
utbyte kring Barnets århundrade menade han att 
Ellen Key borde ha gjort själva olikheten mellan 
könen till kardinalsats. I Livslinjer såg hon emeller
tid »utjämnandet av de ytterliga könsmotsatserna» 
som ett utvecklingens tecken. Hon stödde sig här
vidlag på en »grupp» -  med sina organ i den finska 
Nutid, den tyska Frauenrundschau och några andra 
kvinnotidskrifter -  som just betraktade »det kvinn- 
ligt-mänskligas och manligt-mänskligas harmoni» 
som ideal:

Den stora faran är att kvinnorna alltjämt ej räkna nog 
med sinnligheten, männen icke nog med själen. [. . . ]  Det är 
visserligen sant att kvinnan av mannen även vill sinnligt 
lyckliggöras. Men medan denna längtan hos henne ej 
sällan vaknar långt efter att hon redan älskar en man så, 
att hon kunde ge sitt liv för honom, vaknar ofta hos 
mannen begäret att äga en kvinna innan han älskar henne 
ens så mycket, att han vill ge sitt minsta finger för henne.

Närmare än så nalkas Ellen Key inte gärna sex
uella realiteter, om hon också i Livslinjers (I) notap
parat kunde beröra exempelvis onani och »ofrivil
lig» spermautgjutning, som »brott mot renheten» 
visserligen. Kärlekens livseggelser och lustkänsla, 
som hon uttryckte det, ser hon helst flyttade upp på 
ett högre plan; hon stöder sig på Lou Andreas- 
Salomé som i Der Mensch als Weib förklarar att 
också för mannen de erotiska känslorna kan »bli 
omsatta, utlösta på mångfaldigare vis än det enda, 
som ännu för de flesta av dessa är ’kärlekens’ hela 
värde.» Den nya kärleken, säger Ellen Key i en

beundrad passage i Livslinjer (I), riktar sig inte på 
fortsättandet av släktet. Den har sprungit ur männi
skans förnimmelse av ensamhet inom sitt släkte, en 
ensamhet som blir allt större ju mer egenartad en 
själ är. »Det är trånaden efter den människosjäl, 
som skall lösa vår egen ur denna ensamhets smär
ta», förklarar hon -  efter en själ som kärleken ger 
makten att förlösa vår själ från främlingskänslan på 
jorden. Richard Dehmel har uttryckt detta i två 
odödliga rader, heter det:
Denn Liebe is die Freiheit der Gestalt
vom Wahn der Welt, vom Bann der eignen Seele.

De båda raderna härrör från Dehmels sonett 
Liebe; det rör sig i dikten om ett ömsesidigt, dyna
miskt spänningsförhållande:
Du sahst durch meine Seele in die Welt, 
es war auch deine Seele [. . .] .

Peter Behrens bekanta, symmetriskt och spegel
bildmässigt uppbyggda färgträsnitt Der Kuss (1900) 
framstår som själva paradigmet för denna »Jugend
stilanschauung». (Se vidare min uppsats Jugendstil
forskningen, expressionismen och Richard Dehmel 
i Samlaren 1971.)

5
Det är dock moderligheten som Ellen Key betraktar 
som »den alltigenom sinnligaste och därför alltige
nom själfullaste av känslor». Lily Braun förklarade 
ju i ett brev till henne att kvinnorörelsen från att ha 
varit »eine Jungfernbewegung» hade blivit en i vi
daste mening »mütterliche Bewegung». För den 
omsvängningen kan i Tyskland ingen enskild ha 
betytt mer än Ellen Key. »Mütterdienste» måste 
tillmätas den betydelse och bringas de offer, »die 
die Staaten jetzt dem Kriegsdienste bringen». Ellen 
Key angrep de »a-maternella» teorier som fram
förts; de hade nu i sitt hemland Amerika, konstate
rar hon i Kvinnornas del i moralens utveckling 
(1920), allt färre anhängare under det att moderska- 
pets problem alltmer upptog samhällsförbättrarnas 
tankar. En bekräftelse på att en omsvängning verk
ligen ägde rum inom den internationella feminismen 
utgjorde ett brev som Ellen Key i mars 1921 fick 
från sin amerikanske förläggare. Han skulle skicka 
henne den engelska sexualupplysaren Marie Stopes 
Radiant Motherhood: »It has got very wide-spread 
approval on the other side of the Atlantic.»

På slutsidorna av Die Frauenbewegung konstate
rar Ellen Key att geniet inom sig har både en man 
och en kvinna. »Aber nicht harmonisch verschmol-
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zen.» Weininger som förutsatte ett manligt och ett 
kvinnligt element hos varje människa, väckte ju 
också utanför Tyskland uppseende med sina teser. 
Strindberg hyllade »minnet av en tapper manlig 
tänkare» i Karl Krauss’ Die Fackel 1903. Ellen Key 
uppehöll sig vid »den nu (som självmördare) döde 
Otto Weininger» i notapparaten till Livslinjer (I). 
»Enligt en artikel i Die Zeit har han i sin -  av 
Strindberg nu prisade bok Geschlecht und Cha
rakter -  påstått att det manliga elementet (M.) och 
det kvinnliga (K.) hos alla individer finnas i ett 
bestämt blandningsförhållande [...] När t. ex. en 
man har 3/4 M. och 1/4 K. måste den kvinna, som 
för honom blir mest tilldragande, ha 1/4 M. och 3/4
K. Homosexuella bli de, som äga 1/2 M. och 1/2
K.» Ellen Key som i Strindbergs Svarta fanor i 
förtäckt form hade anklagats för homosexualitet, 
värjer sig i Die Frauenbewegung för den beskyll
ningen. Själv hade hon aldrig direkt konfronterats 
med »sapfisk» kärlek, förklarar hon -  »vermutlich 
weil man im Leben selten dem begegnet, womit 
auch keine Fiber unseres eigenen Wesens irgend
eine Affinität hat». Men på samma gång framhåller 
Ellen Key att hon ofta hade observerat att de själs
ligt mest förfinade kvinnorna just inom sitt eget kön 
funnit de egenskaper, »welche ihr Seelenleben in 
die feinsten Schwingungen der Bewunderung, der 
Begeisterung, der Sympathie und der Verehrung 
versetzen».

Kontroversen mellan Sigmund Freud och Wil
helm Fliess i seklets början var föranledd av Fliess’ 
beskyllning gentemot Freud för att ha tillägnat sig 
hans uppslag och tankar om människans bisexuella 
konstitution och dessutom ha förrått dem till andra. 
I stridsskriften Wilhelm Fliess und seine Nachent
decker, som Fliess fick en god vän att skriva, an
greps Weininger, Freud och Swoboda, den sist
nämnde en av Freuds patienter och bekant med 
Weininger; dessutom utgav Fliess 1906 skriften In 
eigener Sache. Gegen Otto Weininger und Her
mann Swoboda. Peter Heller har i samlingsverket 
The Turn of the Century. German Literature and 
Art, 1890-1915 (Bouvier Verlag 1981) publicerat 
den intresseväckande studien A Quarrel over 
Bisexuality, där homosexualiteten ställs i fokus »as 
pervasive motif and concern characteristic of the 
turn of the Century». »Heutzutage ist so viel von 
’sapphischen’ Frauen die Rede», anmärker också 
Ellen Key. 1912 tog Frida Stéenhoff påpassligt upp 
kvinnlig homosexualitet till litterär behandling i 
skådespelet Kärlekens rival.

Ellen Key bedyrade ju emfatiskt att sapfisk kär

lek för henne var terra incognita. Hon hade emel
lertid tydligen sensorium för jugendkonstens utplå
nande av könsskillnaderna. »Mannen blir människa 
-  och kvinnan även -  på bekostnad av sina sekun
dära könskaraktärer», förklarar Ellen Key i Livs
linjer (I). Hon framhåller här också att vad Lou 
Andreas-Salomé yttrat om de erotiska känslornas 
förfining bestyrktes av nya vetenskapliga rön om 
den »inre sekretionen». Ellen Key citerar i en not 
ur ett brev från en tysk sagesman: »Der Mensch ist 
damit auch geschlechtlich mehr, als man früher 
meinte, auf sich selbst gestellt, auch wo er nach 
aussen nichts Geschlechtliches erlebt. Und über
dies hat er weit allseitigere Mittel seine Liebe zu 
einem andern Menschen, auch ohne dessen ge
schlechtliche Berührung, in sich auszulösen: denn 
nicht nur die Begattung der Körper, sondern jede 
leiseste, nervös vermittelte, geistig empfangene 
Nüance im Verkehr oder Anblick von Mensch zu 
Mensch kann die innere Sekretion anregen.» Denna 
psyko-fysiska grundval var en förutsättning för den 
erotiska eggelsen, konstaterade Ellen Key, för 
»samlivets spänning» med dess gränslinjer mellan 
sympati och antipati, »ena stunden fina som ett 
strå, den andra breda som en ström». Ellen Key 
menar att den erotiska spänningen i och med kärle
kens evolution ständigt skulle förnyas »genom ota
liga prövande, förenande och avvisande själsrör
elser, snabbt och oåterkalleligt avgörande som en 
stjärnas fall i rymden, ett silverstyckes i floden».

Om Weininger säger Peter Heller att hans »viru
lent misogynism» förefaller vara en medveten reak
tion gentemot sekelskiftets »aggressive feminist 
movement». »However, Weininger did not need 
Schopenhauer or women’s lib to arrive at his 
stance. He formulated, explicitly and vehemently, 
a deeply rooted, ancient, powerful prejudice, a 
strongly felt conviction and mythical syndrome.» 
Relevans för min uppsats har fr. a. Hellers framhä
vande av den osäkerhet som började göra sig gäl
lande kring sekelskiftet i fråga om den könsliga 
identiteten (»as a German idiom has it, a man may 
become so confused, ’dass er nicht weiss, ob er ein 
Mandel oder Weibel ist’»). »And the most perva
sive aspect of the age does appear to be increas
ingly a universal Verunsicherung, a calling into 
question of the basic distinctions including, as one 
which is felt to be fundamental both in symbolic 
and in literal terms, the distinction between male 
and female, or between the roles of the sexes.» 
Ellen Key hörde väl själv inte till dem som var 
osäkra i sina könsroller, men också hon är i sina
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skrifter representativ för »the tendency to drama- 
tize insecurities and tensions in the sexual do- 
main», som Heller sålunda belyser i sin studie. 
»That this turn of the Century, this Janus-faced 
double, would emphasize sexual duality, double
ness, bisexuality is, after all, not surprising.»

Marie Stones som 1921 grundade den första klini
ken för födelsekontroll i England, var en eldsjäl 
som lika hängivet lärde ut användningen av de anti- 
konceptionella medlen som hon i en rad böcker 
sjöng en kärlekens höga visa. Ellen Key stod tydli
gen för henne som ett föredöme och en vägvisare. 
Flera gånger finner man henne knyta an till Ellen 
Key i boken Married Love (1918); på svenska före
låg den 1922 med titeln Äkta makars förening. Ett 
nytt bidrag till de sexuella problemens lösning. Ma
rie Stones anför Ellen Keys yttrande i Livslinjer om 
hur »dessa asketer, som rekommendera självkon
troll som det enda medlet att behärska könsdriften, 
även om en dylik kontroll blir hämmande för livsut
vecklingen, påminna om läkaren, som bara försökte 
driva ut febern ur patientens kropp -  om den sjuke 
sedan dog på kuppen, betydde ingenting.» Ellen 
Key talar i sina skrifter ofta högstämt om kärleks
konst; Marie Stones liksom Havelock Ellis uppe
håller sig också mer direkt och konkret vid det 
erotiska förspelet, den sexuella leken.

Tyska läkare hade varit pionjärer inom sexualpa- 
tologin och under 1900-talets första decennier flö
dade det formligen på bokmarknaden i Tyskland av 
vetenskapliga eller populärvetenskapliga verk inom 
den sexuella ämnessfären. Ellen Key uttryckte i 
andra bandet av Livslinjer sin glädje över att Au
gust Forel i sin stora bok Die sexuelle Lrage (1905) 
uttalade sig högst erkännsamt om det sedligt nyda
nande syftet med hennes arbete Über Liebe und 
Ehe, Livslinjers första band. Den schweiziske psy- 
kiatrikern Forel var en mångsidigt verksam veten
skapsman; undertiteln till det berörda verket ger 
redan en vink härom: »Eine naturwissenschaft
liche, psychologische, hygienische und soziolo
gische Studie für Gebildete.» Forel som avslutar sin 
sakligt upplysande framställning med några »uto
piska tankar om det ideala framtidsäktenskapet», 
hade i efterhand tagit del av litteratur i ämnet som 
Bebels Die Erau, Weiningers Geschlecht und Cha
rakter och Maupassants noveller och romaner. I ett 
Anhang redovisade han denna läsning. Mest sam
stämd har han tydligen känt sig med Ellen Keys 
»genialt tänkta och skrivna verk» -  han framhåller 
dess »djupa, äkta kvinnliga känsloton». Men Forel 
interfolierade sitt referat med en del kritiska in

vändningar. »Sie sieht zu viel Übermenschen und 
zu wenig Untermenschen in unserer Gesellschaft», 
anmärker han, »glaubt irrtümlich (ähnlich wie Be
bel) an eine rasche, evolutive Verbesserungsfähig
keit unserer Rasse.» Beträffande de antikonceptio- 
nella medlen noterade Forel att Ellen Key tycktes 
betrakta dem som oestetiska och ineffektiva, en 
uppfattning som han själv inte delade. Summerande 
heter det emellertid: »Die Übereinstimmung ihrer 
Anschauungen mit den unsrigen wird niemandem 
entgehen.»

Vad jag här vill påvisa är att Ellen Key åtnjöt en 
internationell renommé bland sexuologerna, något 
som naturligtvis främjade hennes inflytande på den 
allmänna opinionsbildningen. I en artikel i Die Zeit 
(9/12 1983) framhåller professor Erwin J. Haeberle 
(San Fransisco) att de tyska sexuologerna har för
summat att rehabilitera den forskning som bedrevs i 
Tyskland inom sexualvetenskapen före nationalso
cialismens maktövertagande. Zeitschrift für Sexual
wissenschaft, den första vetenskapliga tidskriften i 
ämnet, grundades i Berlin 1908; 1933 förstördes det 
av Magnus Hirschfeld uppbyggda arkivet och bib
lioteket. Haeberle konstaterar att sexuologin inte 
enbart rymde biologiska fakta utan också präglades 
av en fruktbar ideologisk debatt. Sexuologerna var 
radikala och före sin tid i sin syn på prostitutionen, 
de ogifta mödrarna, familjeplanering osv. Deras en
gagemang för evgenik har misstolkats, betonar 
Haeberle, som menar att med det perspektiv som 
emellanåt har anlagts »inte mördaren, nationalso
cialismen, utan dess offer, sexuologin», blir den 
skyldige.

Ellen Key fann sig ofta åberopad i Havelock Ellis 
Studies in the Psychology of Sex (Philadelphia
1910); hennes exemplar på Strand (»To Ellen Key 
with highest regard and admiration») vittnar i sin 
tur med sina många understrykningar om en grund
lig läsning. Sina Sex Studies som föreligger i en lång 
följd av band, betecknar Ellis i My Life (1939) som 
»my chief life-work». »If I had not been a duly 
accredited practitioner in medicine, surgery, and 
midwifing, I could not have gained a confident 
grasp of the troubles of the sex, I could never have 
set forth my own personal investigations and re
sults in the volumes of my Studies, and I could 
never have found a decent firm to publish them.» 
Lännart Ribbing presenterar Ellis och hans förfat
tarskap i sin inledning till dennes Tankar om kärlek 
och dygd (1934); »särskilt har han rörts av kvinnans 
nöd och trångmål och bland sexuologerna står han 
särskilt som kvinnans upplysare och frigörare -
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Ellen Keys namn återkommer också ofta i hans 
skrifter.» Vi har ju sett hur Havelock Ellis med sina 
förord introducerade hennes böcker för anglosax
iska läsare.

I »tysk originalutgåva» utgav Havelock Ellis 
1912 boken Rassenhygiene und Volksgesundheit\ 
hans engelska manuskript hade översatts av dr. 
Hans Kurella. Evgenik var ett begrepp som hade 
uppstått i England, framhöll Ellis, som frapperades 
av att finna en kvinna -  Ellen Key -  beakta rashy
gienens fordringar; »ensamt för den skull är hon 
förtjänt av den djupaste tacksamhet», hävdade han 
i sin ovan (s. 43) berörda uppsats om »Ellen Keys 
inflytande i England». Ellis som i den 1912 utgivna 
boken ägnade ett av kapitlen åt kvinnorörelsens 
»nuvarande tillstånd», förklarade också här: »Kein 
Leser der Schriften von Fräulein Key kann überse
hen, wie nahe ihre Sexualmoral mit den Ideen der 
Eugenik verwandt ist.» Enligt Francis Galton skul
le den vetenskapliga evgeniken efterhand komma 
att anta en religiös karaktär; hos Ellen Key fick 
denna idé just prägeln av »ett religiöst färgat impe
rativ», framhöll Ellis. «Bei ihren ganzen Vorgehen 
ist es ja natürlich, dass Ellen Key auf die Verer
bungstheorien nicht so sorgfältig eingeht, wie Sir 
Francis Galton, und mehr die Bedeutung gesunder 
Triebe und die Zerstörung widernatürlicher, gekün
stelter Einschnürungen betont [...].»

Ellis betecknade ju rentav Ellen Keys förkunnel
se som ett evangelium (»gospel») när han skrev till 
henne 1907; med sin kritiska inställning till suffra- 
getterna i England ansåg han att hon med sina 
arbeten förläde hela kvinnorörelsen på en bredare 
och sundare bas. Han följde med intresse Mutter- 
schutz-rörelsen i Tyskland och uppfattade till fullo 
Ellen Keys centrala position i den tyska debatten. 
»Die neue germanische Frauenbewegung macht 
nicht die Gleichmacherei mit dem Manne zu ihrem 
Ideale, sondern sie fusst gerade auf dem, was das 
Weib am sichersten als vom Manne verschieden

kennzeichnet.» Ellis framhåller också det stöd -  
»eine höchst wichtige und vielleicht wesentliche 
Stütze», heter det -  som den nya kvinnorörelsen 
fick från den tyska vetenskapen, erkannerligen sex- 
uologin, »Es genügt, auf Bücher hinzuweisen, wie 
Forels ’Die sexuelle Frage’, /. Blocks ’Das Sexual
leben unserer Zeit’ oder auf eine Zeitschrift wie die 
’Sexual-Probleme’, das beste, das auf diesem Ge
biete in irgend einer Sprache gefunden werden 
kann.» August Forel förknippade liksom Ellen Key 
kvinnans kärlekslycka främst med »Kindererzeu
gung»; »ein echtes Weib freut sich an jedem 
Fortschritt ihrer Schwangerhaft.»

Under världskriget och den närmaste efterkrigsti
den fann den åldrande Ellen Key många tecken på 
ett sedernas förfall; hon uttalade sig exempelvis 
fördömande om den nya tidens sällskapsdanser. 
Hon stod i brevkontakt med den unga Agnes von 
Krusenstjerna och fick sig 1917 tillsänd hennes 
bleka lilla etyd Ninas dagbok -  en flickbok som 
fångar »den söta familjeflickans knopptillstånd», 
antecknade hon (Ellen Keys samling 2: 38.). Agnes 
von Krusenstjernas syn på kärleken skulle med 
tiden på väsentliga punkter komma att skilja sig 
från Ellen Keys, konstaterar Olof Lagercrantz. 
»Men Ellen Keys tankegångar spelar dock i hela 
Agnes von Krusenstjernas produktion en stor och 
avgörande roll. Ingen i samtiden, hennes man un
dantagen, har givit henne så viktiga impulser, så 
ofta färgsatt hennes skildringar av kvinnligt liv. 
Ellen Key gick henne i blodet, blev en naturlig del 
av henne själv.» Också i Befolkningskommissio- 
nens betänkande i sexualfrågan 1937 kan man på 
flera väsentliga punkter finna ett samband bevarat 
med Ellen Keys förkunnelse från seklets början. 
Liksom då var det nu fråga om att slå vakt om 
familjen mot bakgrund av en sjunkande nativitet. 
Och på samma vis gällde det de utomäktenskåpliga 
förbindelsernas legitimitet.




