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R E I D A R  E K N E R

Rilke, Ellen Key och Sverige

Rilkes förhållande till Ellen Key är bara en av hans många vänskapsförbindel
ser med äldre, litterärt verksamma eller litterärt intresserade kvinnor, men inte 
den litterärt och mänskligt minst intressanta. Dess betydelse för hans liv och 
diktning är dock svår att bedöma, och hans många biografer har också avstått 
från att försöka. Ansatser till en bedömning förekommer här och var, men 
dessa omdömen grundar sig oftast på en mycket flyktig kännedom om förbin
delsens omfattning och karaktär.

Den utan jämförelse viktigaste källan till kunskap om vänskapen mellan Rilke 
och Ellen Key utgör Rilkes brev till den svenska författarinnan, därnäst hans 
brev till hustrun och ett antal gemensamma bekanta. Ellen Keys brev till Rilke 
är däremot inte lika omsorgsfullt skrivna och därför betydligt mindre givande, 
men ger ändå upplysningar av värde. Rilkes korrespondens med Ellen Key 
lämnar dessutom viktiga besked om hans övriga förbindelser med Sverige och 
svenskar. Den finns delvis publicerad i de sedan 1929 utkomna volymerna med 
Rilkes samlade brev till skilda adressater, men en orientering försvåras av att 
brevvolymerna förekommer i flera skiljaktiga editioner. En annan svårighet är 
att ingen av dessa ger besked om i vilken utsträckning det rör sig om urval ur 
större brevsviter. Att de i respektive edition förekommande breven till Ellen 
Key utgör ett begränsat urval anges således inte.

Bortsett från de talrika utgåvorna av brev till enskilda personer existerar det inte 
mindre än tre olika editioner av Rilkes samlade brev. I den första, redigerad av Ruth 
Sieber-Rilke och Carl Sieber och utgiven i sju band åren 1929—1937, ingår följande 
volymer:

Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit. 1899-1902, Lpz. 1931. [GB 1 a]
Briefe aus den Jahren 1902-1906, Lpz. 1929. [GB 1 b]
Briefe aus den Jahren 1906-1907, Lpz. 1930. [GB 2 a]
Briefe aus den Jahren 1907-1914, Lpz. 1933. [GB 3 a]
Briefe aus den Jahren 1914-1921, Lpz. 1937. [GB 4 a]
Briefe aus Muzot. 1921-1926, Lpz. 1935. [GB 5 a]
Briefe an seinen Verleger. 1906-1926, Lpz. 1934. [GB 6 a]

I den andra utgåvan, redigerad av samma personer och utgiven under åren 1936-1939, 
ingår följande sex band: 1

1. Briefe aus den Jahren 1892-1904, Lpz. 1939. [GB 1]
2. Briefe aus den Jahren 1904-1907, Lpz. 1939. [GB 2]
3. Briefe aus den Jahren 1907-1914, Lpz. 1939. [GB 3]
4. Briefe aus den Jahren 1914-1921, Lpz. 1938. [GB 4]
5. Briefe aus Muzot. 1921-1926, Lpz. 1937. [GB 5]
6. Briefe an seinen Verleger. 1906—1926, Lpz. 1936. [GB 6]
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Denna andra serie är inte identisk med den föregående, trots likalydande volymtitlar. 
De —  efter Ritzers bibliografi1 —  med GB 4, GB 5 och GB 6 betecknade volymerna 
utgör visserligen nya upplagor av GB 4 a resp. GB 5 a och GB 6 a, men de tre övriga 
volymerna utgör en nyredigering av brevmaterialet, som medfört avsevärda uteslutningar 
och nytillskott. GB 1—3 innnehåller således 160 färre sidor än GB 1 a—3 a men rym
mer ändå cirka 340 sidor ny text. I gengäld har i den senare utgåvan cirka 500 sidor —  
215 dagbokssidor inräknade —  måst utgå.1 2 Det betyder i praktiken att den som i forsk
ningssyfte konsulterar Rilkes brev måste anlita båda editionerna.

Slutligen föreligger en tvåbandsupplaga, Briefe, »in Verbindung mit Ruth Sieber- 
Rilke besorgt durch Karl Altheim»:

Briefe 1897—1914, Wiesbaden 1950. [Br 1]
Briefe 1914-1926, Wiesbaden 1950. [Br 2]

Denna nerbantade upplaga, som är bättre redigerad än de två föregående, innehåller 
betydligt färre brev, men där förekommer dock brev och brevavsnitt som saknas i de 
tidigare editionerna.

Brev av intresse för kännedom om Rilkes Sverigevistelse och svenska kontakter åter
finns i samtliga dessa serier, men åtskilligt finns tryckt enbart i den första. Således 
innehåller denna series tre aktuella volymer (GB 1 b, 2 a och 3 a) 27 stycken helt eller 
delvis återgivna brev till Ellen Key, den andra serien (volymerna GB 1, GB 2, GB 3) 
19 brev till samma adressat, medan i 2-bandsutgåvan från 1950 inte ett enda av breven 
beretts plats. De båda första serierna har 16 av breven till Ellen Key gemensamma, 
vilket innebär att 11 brev förekommer uteslutande i den första serien och 3 brev ute
slutande i den andra. De tidigare utgivna volymerna utgör således den bättre källan för 
kunskap om Rilkes brevförbindelse med Ellen Key. Den som hittills mest ingående har 
behandlat Rilkes vistelse i Sverige, Käte Hamburger, hänvisar emellertid endast till u t
gåvan från 1936—1939. Om Hamburger anlitat uteslutande denna utgåva förklaras i 
någon mån en del skeva påståenden som förekommer i hennes annars fint karakteriserande 
uppsats.3

De tillsammans 30 helt eller delvis tryckta breven från Rilke utgör emeller
tid ett klart otillräckligt underlag för en bedömning, eftersom redan Rilkes del 
i korrespondensen lågt räknat omfattar 75 brev, brevkort, telegram m. m. Före
liggande studie bygger på originalbreven, som förvaras på Kungliga Biblio
teket, Stockholm, och hänvisningar till brevutgåvorna tjänar det enda syftet att 
markera när ett brev redan föreligger i tryck. Även de tryckta breven citeras 
från originalen, eftersom återgivningen i breveditionerna lämnar en hel del öv
rigt att önska.4

1.
Det var inte något särskilt intresse för Sverige och svenskarna som föranledde 
Rilke att år 1902 ta kontakt med Ellen Key. Sverige ingick vid den tiden knap
past alls i hans föreställning om Skandinavien, som helt färgades av hans Jacob- 
senbeundran. Han hade visserligen redan 1900 skrivit en dikt om Karl XII, 
Karl der Zwölfte von Schweden reitet in der Ukraine, men det väsentliga i den

1 Walter Ritzer, Rainer Maria Rilke Biblio
graphie, Wien 1951, s. 7 f.

2 Skillnaderna redovisas detaljerat av Eudo 
C. Mason i uppsatsen The New Volume of 
Rilke’s Letters, The Modern Language Review, 
vol. 35 (1940), s. 506-516.

3 Hamburger, Rainer Maria Rilkes svenska
resa, BLM, 7, 1944, s. 605-613. Anmärk
ningen kan med större eftertryck riktas mot 
Steffen Steffensen, som i sin skrift Rilke und

Skandinavien. Zwei Vorträge, Khvn 1958, 
stöder sig på Hamburger.

4 Kungliga Biblioteket, sign. L 41: 63: 13. 
Då datum för Rilke-brev till Ellen Key här 
nedan anges utan hänvisning till brevvolym, 
så innebär detta m. a. o. att brevet inte före
ligger i tryck, vare sig helt eller delvis. — 
Ellen Keys brev citeras efter fotografiska ko
pior, Kungliga Biblioteket.
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dikten hade sitt ursprung i Rilkes upplevelse av Ryssland; han hade för övrigt 
besökt Poltava. Den svenske kungens traditionella kvinnofientlighet ställs i 
dikten mot hans stridsiver; han rider mot slagfältet med glödande kinder som 
en förälskad till ett kärleksmöte, och det Sverige han lämnat bakom sig kallas 
ett grått land utan röst: »Und er verliess sein graues Land, / das ohne Stimme 
war.»5 Ett grått land utan röst —  ingen karakteristik kunde sämre beskriva den 
bild som Rilke inom kort skulle göra sig av just Sverige.

Först hans verksamhet som bokanmälare i Bremer Tageblatt, och ett par 
andra publikationer, ledde till att också Sverige gled in i hans skandinaviska 
synfält. Ett av de första skandinaviska verk som han där behandlade var den 
tyska översättningen av Ellen Keys Barnets århundrade, Jahrhundert des Kindes.6 
Att Rilke intresserade sig för den, liksom att han tog kontakt med författarinnan, 
sammanhängde med hans personliga levnadsförhållanden.

Efter sina båda Rysslandsresor somrarna 1899 och 1900 i sällskap med Lou 
Andreas-Salomé hade Rilke på sensommaren 1900 besökt målaren Heinrich 
Vogeler i Worpswede, där han sammanträffat med skulptrisen Clara Westhoff, 
sin blivande hustru. De gifte sig i april 1901 och slog sig ner i Westerwede 
utanför Bremen, där Clara Rilke hade sitt föräldrahem. Rilke var redan en 
etablerad författare med ett flertal böcker bakom sig, men hans ekonomiska 
ställning var trots detta synnerligen besvärlig. Det understöd som de båda unga 
makarnas respektive föräldrar kunde bidraga med var helt obetydligt, därtill 
tungt att ta emot, och det försörjningsskriveri i form av bokanmälningar och 
konstkritik som Rilke tog itu med gav otillräckligt ekonomiskt utbyte. Hans för
sök att skaffa sig ett fast redaktionellt arbete i någon form slog dessutom slint, 
och sedan dottern Ruth hade kommit till världen i december 1901 fann Rilke 
den ekonomiska situationen ohållbar. Det hela blev inte bättre av att han fann 
det omöjligt att existera som poet inom familjelivets ram, i synnerhet som också 
hustrun krävde livsrum för sitt skapande. Rilke stod inför svåra avgöranden, och 
när han läste Ellen Keys bok om barnets århundrade träffades han två falt av 
hennes förkunnelse.

Han ger boken ett varmt erkännande och kallar den ett verk som man under 
det nyss påbörjade århundradet ständigt kommer att återvända till. Någon regel
rätt recension har han emellertid inte åstadkommit; han redovisar inte bokens 
uppläggning och innehåll, och han förbigår de studier som handlar om bar
nens rätt till friska, fysiskt välutvecklade föräldrar samt om barnaarbete och 
andra sociala missförhållanden som hämmar de minderårigas naturliga utveck
ling. I stället tar han fasta uteslutande på Ellen Keys mening om skolorna och 
uppfostringsväsendet. Av hennes uppgörelse med det bestående skolsystemet, 
liksom av hennes eget program i studien Framtidens skola, har han stimulerats 
att fritt återge hennes synpunkter med ett stort mått av personligt inkännande. 
Hans anmälan har fått formen av ett debattinlägg för barnets rätt att i frihet 
få utveckla sin personlighet. Som det nu är undertrycks barnen systematiskt i 
och utanför skolorna av de vuxna, vilka betraktar sig som barnen överlägsna i 
allt, heter det. »Das Recht, das man jedem Grossen selbstverständlich zugesteht,

5 Sämtliche Werke, I, [Wiesbaden] 1955, omtrycket i Rilke, Bucher, Theater, Kunst, 
s. 422. Wien 1934, s. 19-27.

0 Bremer Tageblatt, 8.6.02. Citerad efter
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eine eigene Meinung zu haben, ihnen versagt man es», skriver Rilke vidare. 
»Die ganze Erziehung, wie sie heute ist, besteht in einem fortwährenden Kampf 
mit dem Kinde, in dem schliesslich beide Teile zu den verwerflichsten Mitteln 
greifen. Und die Schule setzt nur fort, was die Eltern begonnen haben. Sie ist 
ein systematischer Kampf gegen die Persönlichkeit. Sie verachten den Einzelnen, 
seine Wünsche und Sehnsüchten, und sie sieht ihr Aufgabe darin, ihn auf das 
Niveau der Masse herabzudrücken.»7 Ellen Key hade gett ut en broschyr, Miss
brukad kvinnokraft, som riktade sig mot kvinnligt yrkesarbete utanför hemmet, 
och Rilke hävdar att man beträffande skolorna med lika rätt kan tala om miss
brukad människokraft. Barnen undervisas för en examen, och när de lämnar sko
lan står de flesta rådlösa inför livet, för vilket man inte har förberett dem. De 
måste börja glömma: »da beginnt ein schwerer und banger Rückweg durch das 
öde Land der Schule und der Erziehung zu einem neuen Anfang, zum Anfang 
eines neuen eigenen Lebens, das man spät und traurig beginnt. Hier könnte 
man von missbrauchter Menschenkraft sprechen, und es ist die Kraft der Besten 
vielleicht, die für solche schmerzhaften Rückwege ausgegeben wird.»8

Med sin dyrköpta erfarenhet av skolgången i den habsburgska monarkin 
kunde Rilke bekräfta riktigheten av den skräckbild som Ellen Key skisserat; 
hennes åsikt att det bestående skolsystemet kunde verka psykiskt störande på 
personlighetsbildningen utgjorde Rilke själv en bekräftelse på, vilket han var 
väl medveten om. Han kunde likaledes instämma i den i boken formulerade 
åsikten, att tyskarnas själar gymnastiserades för uniformen redan i Kindergarten; 
ty det var vad Rilkes far hade försökt att göra med honom själv, då han satte 
sonen i St. Pöltens förberedande militärrealskola. I denna inrättning och i dess 
fortsättning, Märisch-Weisskirchen, tillbragte Rilke inte mindre än fem år, 
mellan 1886 och 1891, innan han blev hemsänd till följd av svikande hälsa. 
Dessa hans barndoms ångestår återspeglas i Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge, och i en kusligt effektiv novell har han direkt skildrat atmosfä
ren och miljön i militärskolan. Berättelsen heter Die Turnstunde och utgör, i 
sin sakliga relation av ett sammanbrott under en gymnastiklektion, en svidande 
vidräkning med den omänskliga drillen i skolan. Åren i de båda militärskolorna 
frätte djupa, aldrig helt läkta sår i den psykiskt känslige och fysiskt underlägsne 
Rilkes väsen; ännu samma månad han dog hade han planer på att skriva en 
redogörelse för sitt lidande som skolkadett, och att Rilke haft denna sin plåg
samma skoltid i tankarna vid läsning av Ellen Keys framställning är uppenbart.

Men nu, år 1902, hade han en dotter att ta ansvar för, och han var angelägen 
att hon inte skulle bli utsatt för något liknande. Kunde hon ta skada av att 
inte få växa upp i ett hem med båda föräldrarna omkring sig? (Rilkes mor hade 
lämnat sin man, då sonen var nio år gammal.) I september 1902, då Rilke 
lämnat Westerwede och begett sig till Paris, sände han sin artikel till författarin
nan och bifogade ett brev, det första i korrespondensen mellan dem, vari han 
framlade sitt och familjens dilemma och bad om råd. Samma ämne diskuteras 
i senare brev, där Rilke understryker det nödvändiga för honom i hans arbete, 
och än mer för hustrun i hennes, att vistas i en stad. Till Paris kan de emellertid 
inte ta dottern med sig, utan de måste lämna henne kvar hos morföräldrarna

7 Ibid., s. 2 2 -2 3 . Ibid., s. 24.
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(29.1.03 [GB 1], 25.7.03 [GB i +  ib]), Ellen Key svarade villigt och resultatet 
blev —  med eller utan Ellen Keys goda råd —  att dottern växte upp tillsam
mans med morföräldrarna. Clara Rilke vistades under längre perioder hos henne, 
och även Rilke besökte till en början flitigt dottern och svärföräldrarna.

2
Rilkes första brev till Ellen Key är ännu trevande i tonen. Han skriver om 
sådant som kan tänkas intressera författarinnan till Barnets århundrade, han 
lämnar således både utförliga och intagande porträtt av den ettåriga dottern, 
men ett byte av böcker ger snart korrespondensen en fastare karaktär. Han ut
trycker sin glädje över att hon uttalat sin uppskattning av Geschichten vom 
lieben Gott och han sänder henne det lilla dramat Das tägliche Leben, med 
löfte att snarast försöka åstadkomma exemplar också av de andra ungdomsver
ken. Själv har han läst hennes Vackra’ bok Menschen, vilken »täglich auf seine 
feine Art zu uns spricht», som han skriver från Oberneuland, dvs. Westerwede
trakten, den 11.8.03. Ellen Keys bok rymmer två längre »karaktärsstudier», dels 
en över »Schwedens modernster Dichter» C. J. L. Almquist och dels en över 
Elisabeth Barrett Browning och Robert Browning. Det är den senare studien 
som gjort intryck på Rilke, i varje fall är det den han uppehåller sig vid i ett 
följande brev (Oberneuland (8.8.03). En% t vad han uppger har han tidigare 
nästan ingenting vetat om makarna Browning och är nu uppfylld av en önskan 
»von diesen beiden Zeichen einer Leidenschaftlicheren und tieferen Menschlich
keit, viel zu erfahren». Då han och Clara samtidigt står i begrepp att resa till 
Rom över Venedig, önskar han upplysningar om Venedig, bland annat vill han 
besöka Palazzo Rezzonico. Om detta palats berättar nämligen Ellen Key i sin 
bok att det befinner sig i makarna Brownings sons ägo och att denne där har 
samlat föremål och minnen från föräldrarnas hem i Florens.9 Något senare 
(Rom 3.11.03) kan Rilke också med tacksamhet berätta att han och Clara verk
ligen har besökt palatset. Som Rilkes besök visar har Ellen Keys starkt beund
rande skildring av de båda makarna Brownings kärleksförhållande gjort intryck 
på honom, i synnerhet Elizabeth Barretts osjälviska kärlek, inte minst sådan 
den kom till uttryck i de fyrtiofyra sonetterna till maken, sedermera utgivna 
under den förklädda titeln Sonnets from the Portuguese. Här mötte Rilke tidigt 
ett exempel på den högre art av kärlek som han utförligt uppehåller sig vid i 
boken om Malte. Kring den självutgivande, skapande kärleken, kärleken som ett 
outsinligt källsprång, utvecklade Rilke nästan en kärleksfilosofi, och vid sidan 
av den engelska skaldinnan förekommer i hans exemplifierande argumentering 
sådana själsfränder till henne som de outtröttligt älskande kvinnorna Louize 
Labé, Marianna Alcoforado och Bettina von Arnim. Men Elizabeth Barrett intog 
en särskild plats i hans Pantheon, och våren 1907 översatte han till och med 
hennes fyrtiofyra »portugisiska» sonetter till tyska. I detta företag understöddes 
han av Ellen Key, som under någon tid besökte honom på Capri, där han då 
vistades (Capri 18.4.07 [GB 2 + 2a]). När boken hade tryckts sände han henne 
ett exemplar med orden: »Dein Besuch in Capri war ja die eigentliche Veran
lassung zu dieser Arbeit» (Paris 11.8.08 [GB 3 + 3a]). Adressaten visste att hon

9 Key, Menschen, 4 uppl., Berlin 1910, s. 249.
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inte bara hade varit orsak till att Rilke hade påbörjat denna översättning: hon 
var dessutom den som först hade fäst hans uppmärksamhet på existensen av 
dessa »wunderschönen vier und vier zig ’Sonnets from the Portuguese’» som Rilke 
kallar dem i ett brev.1

Det gensvar som Ellen Keys mycket personligt hållna studie över paret 
Browning väckte hos Rilke tycks ha underblåst hennes intresse för honom själv 
och hans diktning, där hon fann en panteistisk religiositet besläktad med hennes 
egen livstro. Redan våren 1903 kan hon ha hyst planer på att ägna honom en 
separat studie, och från nyåret 1904 arbetar hon intensivt på ett föredrag och en 
blivande essä. Av den anledningen ber hon om upplysningar rörande honom 
själv och hans utveckling. Redan förut hade emellertid Rilke (från Viareggio, 
3.4.03 [GB 1]) berättat om sin släkt och sin svåra barn- och ungdom, hur hans 
ständigt olyckliga mor klätt honom i vackra kläder och tvingat honom att 
ända till skolåldern gå omkring som en flicka; »ich glaube meine Mutter spielte 
mit mir wie mit einer grossen Puppe», förklarar han. Han hade också vidrört 
de fem åren — från hans tionde till hans femtonde — i militärskolan: »ein 
langes, schweres Leben. Meine Eltern ahnen auch heute noch nichts davon. Sie 
könnten es nicht verstehen.» Men svar på Ellen Keys frågor lämnar han fram
för allt i en serie öppenhjärtiga brev våren 1904. Märkliga är särskilt breven 
14.2 och 2.4 [GB 1], som vardera innehåller en »Fragebogen» till Ellen Key, 
det förra i form av ett ark med av Ellen Key skrivna frågor på vilket svaren 
ifyllts av Rilke. Här ger han till exempel som svar på hennes fråga om hans 
»Erziehung» en komprimerad sammanfattning av sin barn- och ungdom, som 
på några punkter går utöver vad han redan berättat i Viareggiobrevet:

Bange, schwere Kindheit, in kleinen ärmlichen Verhältnissen, die nach aussen hin 
grösser erscheinen sollten, als sie waren. Mit zehn Jahren Eintritt in ein Offiziers- 
Erziehungshaus (Militär-Realschule). Schmerzhafte Ausbildung der ersten Einsamkeit 
unter Vielen; religiöse Erlebnisse seltsamer Art, die Fähigkeit, kleine W under zu wir
ken, entwickelt durch eine künstliche, von der für den schwachen einsamen Knaben 
ungeeigneten Verhältnisse bedingte Zusammenfassung Kräfte, um das kleine, unbe- 
schützte, von allen Seiten verhöhnte Werden. Viele Übergänge. Gehetztes in drei Jahren, 
vollzogenes Privat-Studium des Gymnasiums; Enttäuschung an den Universitäten.

Han kommer här också in på sin Gudsuppfattning, som ligger mystikernas 
nära. Rilke trodde ju inte på en dömande straffande Gud sådan denne fram
träder i Gamla Testamentet, och det fanns inte heller plats för Kristusgestalten 
i hans religiösa livsuppfattning. I Das Stundenbuch tar han avstånd från kristen
domen och den kristna kyrkan med dess Gudsbegrepp. Rilkes »Gud» är snarast 
en immanent kraft som människan upprättat förbindelse med i meditation, till
bakadragenhet och tystnad, en bejakande kraft som skapar världen i varje ögon
blick. Denna uppfattning sätter sin prägel på Rilkes lyrik och ger den dess sär
egna religiösa ton. Den glädje som den skänker honom har han i många sam
manhang omvittnat, men knappast någonsin utanför lyriken med större kraft 
och koncentration än i frågesvaret till Ellen Key med dess Nietzsche-erinrande 
formuleringar:

Aus allen diesen langsamen und oft über meine Kraft schweren Erfahrungen (denn 
ich hatte aus Erziehung und Zeit hundert Rückwege zu gehen mit einem kränklichen

1 Capri 15-4*07 till G. Uexküll, GB 2 a, s. 248.
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Körper) wuchs mir der Glaube, dass die Recht haben, welche in einer gewissen Ent
wickelungszeit ihres Geistes meinen und sagen: es gäbe keinen Gott und habe nie eines 
geben können. Aber diese Erkenntnis ist etwas unendlich bejahendes für mich, denn 
nun ist alle Angst, er könnte verbraucht und vergangen sein, mir abgenommen, nun 
weiss ich, dass er sein wird. Er wird sein und die, welche einsam sind, und sich der 
Zeit entziehen, bauen Ihn, bauen Ihn mit dem Herzen, dem Hirne und den Händen, 
die welche einsame Schaffende sind und Kunst-Werke (d. h.: zukünftige Dinge) machen, 
bauen Ihn, fangen Ihn an, Den, der einmal sein wird, wenn die Zeit erfüllt ist mit 
Ewigkeit. [...] Alles wird sein. W ir aber sind die Vorläufer und Wahrsager.

De flesta av de upplysningar och brevställen som Ellen Key sedan återger i 
sin essä2 härrör från detta hans första och aldrig tryckta Fragebogen-brev: hans 
uttalanden om Ryssland och om intrycken av ryska författare och konstnärer, 
om de böcker han ständigt bär med sig, om de ensammas betydelse för honom, 
samt om Worpswedetiden. Rodins och Jacobsens betydelse berör han också här, 
men återkommer mera utförligt till dem i det andra Fragebogenbrevet, i vilket
han uppger att han, »sehr unreif [------------ ], mehr ahnungsvoll als schauend»,
läste Niels Lyhne och därefter Fru Marie Grubbe i München 1896/97, samt 
under 1898 Sechs Novellen jämte breven: dessa böcker har sedan »in allen 
meinen Entwicklungen wirksam gewesen».3

Det är emellertid värt att uppmärksamma att Rilke redan här, den 14.2.04, 
luftar sitt senare välkända missnöje med sina tidiga verk och för Ellen Key 
kraftigt undertrycker hur föga det han hittills åstadkommit betyder i hans ögon; 
allt är som om det inte varit, »ganz ohne Bedeutung». »Ich fühle mich, mehr 
als ich sagen kann, vor jedem Anfang. Und ich glaube, ich brauche ein sehr 
grosses Leben um auch nur das erste Wort, das erste wirkliche Wort, sagen zu 
können.» Att Ellen Key vill tala om honom gör honom ängslig, »weil ich 
noch nichts bin, so ganz Anfänger dessen was ich werden muss!»

Det han har att anmärka mot sina första böcker är att han i dem tagit fasta 
på det sämsta och mest opersonliga hos sig själv och inte kunnat besluta sig för 
att prisge det som verkligen varit honom angeläget (»lieb»). Mir zur Feier »ist 
die erste Auswahl, die nicht nach diesem Grundsätze gebildet worden ist, — und 
deshalb auch mein eigentlich erstes Buch», förklarar han. Av dramatiken kan 
han godta bara Die weisse Fürstin och Das tägliche Leben (3.3.04). Med en 
sådan kritisk syn på det han hittills skrivit måste han skämmas inför Ellen Keys 
ansträngningar till förmån för hans diktning: »es beschämt mich, weil von 
diesem Werke ja noch so wenig gethan ist und weil erst noch alles geschehen 
soll». Men samtidigt känner han sig styrkt genom hennes tilltro, längtar att bli 
den som hon känner vara på väg i djupet av hans böcker och gläder sig åt att 
hon skall hålla föredrag om honom, i Göteborg den 10 april och därefter i 
Köpenhamn, »in J. P. Jacobsens liebem Land». Möjligheten att hon skall kunna 
placera essän i Mercure de France gör honom rentav entusiastisk, eftersom det 
skulle innebära att hans böcker skulle genombryta språkbarriären och nå fram 
till hans beundrade mästare Rodin. (Rom 14.3.04.)

Att han studerat de inströmmande rapporterna om Ellen Keys framträdanden 
med stigande oro kan man emellertid utläsa av hans brev till Lou Salomé. I stu-

2 Key, En österrikisk diktare, Ord och Bild, Key, Verk och människor, Sthlm 1910, s. 102-
1904, s. 513-525, 558-569. 103, samt i den tyska översättningen, Seelen

3 Passagen återgiven i omtrycket av essän i und Werke, Berlin 1911, s. 161.
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dentföreningen i Köpenhamn har hon talat inför en fullsatt sal; med samma 
manuskript har hon uppträtt också i Stockholm, »und weiss Gott in welche 
schwedischen Städte», och på olika sätt verkat för honom. »Ich begreife gut und 
mit herzlicher Dankbarkeit die Art ihres Helfens und Handelns, wenngleich ich 
deutlich fühle, dass ein solches Für-Mich-Eintreten sich noch in keiner Weise 
rechtfertigen lässt; eben jetzt, da es geschiet, sehe ich ihrem Beginnen (vertrau
lich gesagt) mit Schrecken zu.» Rilke fruktar att de som hört henne skall finna 
att hans böcker inte motsvarar hennes överdrivet berömmande lovtal och därför
känna sig lurade då de läser dem. »Auch hat sie vieles Gesagte [------------ ] auf
meine Brief stellen aus den letzten Jahren gestützt und so Dinge herausgefunden, 
die aus meinen bisher veröffentlichten Arbeiten sich nicht schliessen lassen», 
tillfogar han.

Trots allt inser han nyttan av att bli omtalad och känd genom henne. »Auch 
ist ja alles das durch eines feinen und vorsichtigen Menschen Mund geschehen 
und kann (selbst wenn es viel zu früh geschah) keine schlechten Folgen haben.» 
Inte utan stolthet berättar han för övrigt för Lou Salomé att en ung svensk 
författare, utan kännedom om Ellen Keys förehavanden, visat sig hålla på med 
att samla material till en uppsats om honom.4 Vem den unge författaren är om
talar han inte, men det kan knappast ha varit någon annan än den unge Anders 
Österling. Denne har också långt senare bekräftat att han verkligen var betänkt 
på att presentera Rilke, men att han uppgivit planen då han fann den överflödig 
efter Ellen Keys essä.5

Helt övertygad om att Ellen Keys föredrag och essä skulle förbli utan »skad
liga följder» var dock inte Rilke, och då det visade sig att Ellen Key räknade 
med möjligheten att publicera sin studie som en separat broschyr i Tyskland, 
skyndade han sig att framhålla det fördelaktiga i att först trycka den i en tid
skrift (30.5.04). Han hoppades att den på det sättet skulle stoppas undan och 
inte väcka någon större uppmärksamhet. För mycket reklam ville han helst 
slippa, och den i breven över ett antal år pågående diskussionen rörande essän 
och dess publicering i Tyskland blev stundom från båda hållen minst sagt irri
terad.6

3
Redan i ett av de första breven ger Rilke uttryck åt sin vantrivsel med stads
miljön. »Zu dem Meere und den Ebenen geht mein Vertrauen», skriver han 
(Paris 9.3.03 [GB 1 + ib]), och även i Rom, där han dock påbörjat Die Auf
zeichnungen, klagar han över improduktivitet och missmod. Han tycker att 
han alltför länge har befunnit sig i kölrummet på ett skepp och längtar nu att 
få stiga upp på däck och känna vind och fåglar (Rom 6.2.04 [GB 1 +  ib]). 
Rädd för att han inte skall stå ut med den heta årstiden i Rom går hans tankar 
åter norrut, till Norden med dess vidder och friskare vindar, och han ställer 
en försiktig fråga till Ellen Key: »Könnten Sie sich denken, dass wir einmal 
eine Zeit lang in Schweden oder Dänemark (etwa auf dem Lande in der Nähe 
einer Stadt) wohnen und arbeiten?» (29.4.04 [GB i +  ib]). Redan den 9.5

4 Rilke/Lou Andreas-Salomé, Briefwechsel, 5 Brev tili uppsatssförf. 7.11.64.
Zürich und Wiesbaden 1952, s. 170-172. 0 Jfr nedan s. 35.
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[GB 1 + ib] återkommer han till ämnet, rapporterar om mattighet i nerverna 
och säger sig längta efter ett rum med utsikt mot stora träd.

Varken Rilke eller hans hustru hade ännu haft något nämnvärt ekono
miskt utbyte av sina konstnärliga verksamheter. För att kunna ägna sig helt åt 
sin konst var de därför hänvisade till inbjudningar från vänligt sinnade män
niskor, och Rilke hoppades på aktiv hjälp från Ellen Keys sida. Hon svek heller 
inte; Rilkes önskemål skulle till och med infrias till punkt och pricka. Men 
för säkerhets skull skrev Clara Rilke ett personligt brev till Ellen Key och bad 
henne uttryckligen om en inbjudan till Sverige för sin mans räkning (Rom 
10.5.04).7

En viktig anledning till att han önskade bege sig norrut var att han ville 
komma så nära den danska miljön som möjligt. Det första utkastet till det som 
efter många förvandlingar skulle bli Die Aufzeichnungen bestod, enligt vad 
Rilke berättat för Maurice Betz,8 av en dialog mellan en ung flicka och en ung 
man, som funnit en efterlämnad dagbok skriven av en vän. Då Rilke försökte 
föreställa sig denna dagbok och den unge man som skrivit den, alltså just Malte 
och hans Aufzeichnungen, riktades hans blickar mot Jacobsens hemland. Några 
användbara danska kontakter hade han emellertid inte, utan Ellen Key utgjorde 
hans enda möjlighet att få hjälp till en tids vistelse i Skandinavien. Hans Jacob- 
senintresse var således återigen aktuellt, och den 12.5 —  bara två dagar efter 
den förstuckna bönen till Ellen Key —  skrev han till Lou Salomé om sin plan 
att författa en monografisk studie över Jacobsen. »Du glaubst nicht, wie noth- 
wendig er mir geworden ist.» Denna plan nödvändiggjorde en resa till Jacobsens 
födelsestad Thisted, liksom ett uppehåll i Köpenhamn.9

Clara Rilkes uttryckliga anhållan har tydligen försatt Ellen Key i febril verk
samhet. Hon kontaktade Anders Österling, som i sin tur vände sig till värdinnan 
på Borgeby gård, Ernst Norlinds blivande hustru Hanna Larsson, och undrade 
om inte Rilke kunde få komma till Borgeby för en tids vila. Hanna Larsson hade 
vissa dubier ifråga om lämpligheten av arrangemanget, med tanke på att hon 
kände både Norlind och Rilke som nervösa och ömtåliga själar. Rilke skulle nog 
få det en smula ensamt, fruktade hon, eftersom Norlind skulle vara bortrest un
der en del av sommaren. Emellertid var Rilke välkommen en vecka i mitten av 
juni. »Trifs han så får han gerna stanna här under Juli.»1 Detta positiva besked 
vidarebefordrade Ellen Key skyndsamt till Rilke, som emellertid enligt vad han 
berättar för henne (30.5) själv fått ett »menschlichnahen und sympathischen 
Brief» från Norlind, vilket han genast besvarat (28.5 [GB 1]). För Lou Salomé 
berättade han att han accepterat en inbjudan att få bo i ett slott i Skåne, där 
han skall få »ein stilles, entlegenes Zimmer und Wind von Meer. Ich werde, 
sobalt ich dort bin und einigermassen eingewöhnt, gleich an meine unterbrochene 
Arbeit gehen und so lang als möglich darin leben.»2

På Borgeby förberedde man sig nu för besöket, Hanna Larsson läste Buch 
der Bilder och bad Ellen Key sända henne essän om Rilke.3 I Rom planerade

7 Kungliga Biblioteket, sign. L 41: 63: 13.
8 Betz, Rilke und Frankreich, Wien 1938, 

s .  n o —I I I .
0 Briefwechsel, s. 160.
1 Hanna Larsson till Ellen Key, Borgeby

19.5.04. Kungliga Biblioteket, sign. L 41: 55:
2y.

2 Briefwechsel, s. 176.
3 Brev 10.6, i vilket Hanna Larsson berät

tar att de erhållit två brev från Rilke.
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Rilke för uppresan, medan Clara Rilke beredde sig att fortsätta sitt arbete i 
Oberneuland, där hon kunde vara tillsammans med dottern. Rilke gjorde upp 
resuppehåll i Milano för att se Lionardos da Vincis Nattvarden och ytterligare 
ett i Düsseldorf, där han med tanke på en andra del av sin Rodinbok besökte 
en Rodinutställning med verk som han inte sett förut. En lika oväntad som 
betydelsefull upplevelse blev mötet med en samling japansk grafik av bland 
andra Utamaro, Kionaga och Hokusai. I ett brev, skrivet till Lou Salomé den 
3.7 under det gamla valnötsträdet i parken på Borgeby, berättar han således att 
han på uppresan tillbragt »ein Tag über den 13 Bänden der Mangwa (dem 
Skizzenbuche Hokusai’s)».4

De täta breven till hustrun ger oss utomordentliga möjligheter att följa hans 
resa, liksom den första tiden i Sverige, men trots att breven har karaktär av dag
bok måste de kompletteras med uppgifter från andra håll. Överfarten från Kiel 
till Korsör natten mellan den 23 och 24 juni tillbragte han vaken på båtdäck 
i kyla och hård blåst. Han frös och hackade tänder, men fann det hela härligt 
uppfriskande.5 Till Köpenhamn anlände han på förmiddagen den 24 och kände 
sig genast omgiven av gestalter ur Jacobsens och Bangs romaner: »Maria 
Grubbe, Edele Lyhne, Ulrik Frederik, Cornelia, Johannes, Tine tout ca m’entoure 
dans les rues modernes et sur les places des anciens rois de Dänemark. Quelle 
ville, quelle vie .. .6

Redan nästa dag reste han över Sundet, också nu på däck där han uppehöll 
sig i »grossen Wind und scharfen Regen» och bör ha blivit av med de sista 
resterna av den kölrumskänsla han lidit av i Rom. Till Malmö anlände han 
»mit heissgepeitschten Wangen und völlig durchnässt» och möttes av Norlind. 
Rilke fascinerades genast av dennes säregna utseende, som påminde honom om 
Tolstoj men framför allt om Verlaine. Han tyckte sig finna något munkaktigt 
också i den svenske målarens utseende och beteende, ett intryck som emellertid 
förflyktigades under samvaron dagen därpå. Det uppstod en omedelbar känsla 
av sympati mellan de båda unga männen, och på tåget från Malmö till Flädie 
erbjöd Norlind den reströtte gästen att luta sig mot hans axel.7 De hann av 
tåget i Flädie i sista stund. »An der Station stand eine alte geschlossene 
Droschke, und es regnete so, dass ich weder Pferd noch Kutscher sah, aber 
fühlte, dass wir gut fuhren», berättar han för Clara i det utförliga brevet dagen 
därpå (26.7). Han kände sig genast hemmastadd i det rum som iordningsställts 
åt honom, »ein sehr schlichtes, einfenstriges, mittelgrosses Zimmer», en smula 
mörkt på grund av att lövverket »sich auf allen Seiten vor das Fenster schiebt. 
Aber das Fenster ist gross, — es kommt viel Luft und Licht herein.» Utsikten 
påminde honom om Oberneuland och han kände sig övertygad om att han skulle 
kunna arbeta där.8

Redan den andra dagen började han göra iakttagelser i bostadens närmaste 
omgivningar och samla material för den poesi han hoppades kunna skriva. Han 
besökte ladugården, där hundratalet kor stod i rader om sex: »Darin war graues, 
leises Licht, und weithin sah man ab und auf Rücken, warme Rücken und At

4 Briefwechsel, s. 180. skap, se min uppsats Rainer Maria Rilke,
5 Till Clara Rilke 24.6.04, GB 1 b, s. 169. Ernst Norlind och Hans Larsson, Nordisk
0 Ibid. Tidskrift, 1965, nr 3, s. 127—141.
7 Om Rilkes och Norlinds fleråriga vän- 8 GB 1 b, s. 171—174; Br 1, s. 81—83.
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mendes. Stehende Rücken und liegende Rücken weithin. Und leises Kauen und 
Leben und Wohlsein.» Den stora tjuren i en annan byggnad liknar han uttrycks
fullt vid »Ein Berg mit Donner in seinem Innern». Men det är framför allt 
parken med de höga träden i vilkas kronor råkorna håller till, ängslandskapet och 
havet i bakgrunden som har en positiv inverkan på honom. Tidigt om morgonen 
innan ännu någon synts till går han »barfuss in dem schönen Rasen hinter dem 
Hause, mache hernach einen grossen Weg durch den Park».9

Rilke hade inbillat sig att Ellen Key skulle bo någonstans i närheten, men 
fick nu till sin besvikelse veta att hennes småländska Oby invid Alvesta låg en 
7-8 timmars järnvägsresa avlägset. I själva verket skulle det dröja ända till de 
sista dagarna av augusti, innan Ellen Key gjorde sitt med spänd förväntan emot
sedda intåg på Borgeby. Men hon var långt dessförinnan närvarande, dels ge
nom brev och dels genom ett korrektur på sin essä, som anlände den 27 juni 
och som Norlind genast började översätta för Rilke. Själv har hon om essän 
skrivit, berättar Rilke för hustrun, »was wir selbst oft fürchtend und beunruhigt 
gesagt haben: ’Sehr wenig habe ich über Ihnen gesagt; meist Ihnen sagen las
sen; die Menschen zu Ihnen geleitet durch Ihre eigenen Worte». Eftersom Ellen 
Key tillfogat att hon genom kanske förhastade uttalanden tvingar honom i 
endast en riktning av flera möjliga, en tanke som Rilke själv haft, undrar han 
halvt skämtsamt om det inte finns en »Übermeerleitung» mellan dem.1 Det 
är således återigen hennes utnyttjande av hans för privatbruk lämnade upplys
ningar i breven den 14.2 och 2.4 som oroat honom. Men ännu väntar han med 
att föra sina invändningar på tal.

Man får räkna med att hans inställning till Ellen Keys verksamhet till hans 
förmån redan på detta tidiga stadium varit kluven. Stolt över och fullt på det 
klara med reklamvärdet av hennes engagemang för hans sak är han samtidigt 
förskräckt över den stora apparat som hon satt igång; han anser att hon har 
för bråttom och han känner sig föregripen i sitt arbete. Men då Norlind över
satt hela essän för honom uttalar han sin djupa beundran för vad Ellen Key 
åstadkommit:

Nun hat mit Ernst Norlind gestern den Schluss des Essay vorgelesen, und ich beeile 
mich, Ihnen zu sagen, dass für mein Gefühl nichts darin geändert und gestrichen wer
den dürfte. Es ist ja alles darin wahr, und alles, W ort für W ort, steht so fest und 
ist so liebevoll und gut gebaut. Erst wenn ich die deutsche Übersetzung selbst lesen kann, 
werde ich alles im Zusammenhang erfassen; aber schon nach diesem Einblick, den ich 
durch Nor linds rasche, mündliche Übertragung gewann, weiss ich, wie rührend viel Liebe, 
Hingabe und Geduld Sie daran gewendet haben von meinen Büchern zu erzählen; 
vieles auch was Sie sagen, hat mich selber aufgeklärt und geordnet; vieles wirkt jetzt in 
mir; vieles wird noch später anfangen zu wirken. Und was noch hinzukommt: ich sehe 
in meiner Arbeit das Einheitliche und fühle, wie alle Bücher, die ich geschrieben habe, 
eines einzigen Weges Wendungen, Aufstiege, Fernsichten sind: meines Weges. Und 
dieses Wissen gibt mir viel Zuversicht für das Kommende, das ich nicht kenne!2

Det är fullt förståeligt att Ellen Key uppfattade detta uttalande som en reser
vationslös sanktion av den essä som hon hade skrivit, och Rilkes i fortsättningen 
vacklande hållning skulle därför vålla henne förvåning och besvikelse.

0 GB 1 b, s. 176, 180; Br 1, s. 85, 88. 2 Borgeby 4.7.04 [GB 1 b].
1 GB 1 b, s. 182; Br 1, s. 90.
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4
Under de två månaderna fram till Ellen Keys ankomst förhöll sig Rilke långt
ifrån sysslolös. Någon lyrik skrev han visserligen inte, men han omarbetade 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Otto Rilke.3 Stående vid sin skriv- 
pulpet ägnade han sig dessutom åt inspirerad brevskrivning —  den 12.8 tillkom 
således ett av de längsta breven i korrespondensen med Kappus — och i övrigt 
tog språkstudierna en stor del av hans tid i anspråk. För Jacobsenmonografiens 
skull studerade han danska 3-4 timmar om dagen. Men han läste också svenska, 
om också inte lika systematiskt. Han fann inte svenskan lika vacker som 
danskan, vilket kanske berodde på att ingen talat om för honom att det var den 
skånska dialekten han hörde talas på Borgeby. »Dass ich Schwedisch (Dänisch 
klingt viel geheimnisvoller und feiner!) schnell lernen könnte, glaube ich nicht
—  es hört sich ungemein fremd an», anmärker han.4 Träffande karakteriserar 
han det språk som talas med tjänstefolket vid matbordet: »Es ruht, wenn man 
es gehen hört, bei jedem Schritt breit auf den Selbstlauten, auf den a und u, 
und wer platt könnte und es mutig spräche, der müsste mitkönnen. Gelesen ist 
es leicht, leichter als das Dänische beinahe.»5 Rätt snart lärde han sig emellertid 
förstå ett och annat på svenska, han läste en artikel av Tolstoj i översättning 
och stavade sig igenom skildringar av Borgebys äldre historia, som väckt hans 
intresse. Med danskan hann han dock längst; han övade sig genom att läsa 
böcker av Jacobsen och Bang samt de nyligen publicerade breven från Kierke
gaard till fästmön —  »diese Briefe zu übersetzen, das war fast meine einzige 
Arbeit», skriver han i ett brev (16.8.04, till Lou Salomé).6

Samtidigt var han fullt upptagen av att återhämta sig efter den prövande 
Romvistelsen. I breven ägnas stort utrymme åt pedantiska redogörelser för mat
hållningen på Borgeby och vad han själv livnär sig på. Att värdfolket visade 
förståelse för hans bemödanden att hålla en strängt vegetarisk diet underlättade 
hans anpassning, och han kände sig snart stärkt både fysiskt och psykiskt. Rilke 
inte bara vandrade barfota i gräset om rnornarna; han har också en varm dag 
tagit sig ett bad i ån som flyter förbi parken, berättar han. Det var härligt att 
»luftbada» i den ljusa vinden, och han säger sig ha för avsikt att förnya er
farenheten, trots att vattnet var dyigt och platsen mindre lämplig: »es sind oft 
arbeitende Leute sehr nahe auf dem anderen Ufer, und manchmal weiden die 
neugierigen Kälber auf derselben Wiese und stellen sich, so etwa dreissig an 
der Zahl, im Kreise herum und gucken und gucken mit vorgestreckten warmen 
Schnauzen von ganz nahe zu» .. .7

Det landskap i vilket Rilke kände sig hemma var slättlandskapet, enheten och 
samklangen av slätt och himmel utgjorde — som Hamburger fint uttryckt det8
—  hans sinnebild för den panteistiska, halvt mystiska religiositet som han om
fattade. Landskapet kring Borgeby påminde honom om Worpswede, och han 
kände sig genast förtrogen med det. Men under tiden på Borgeby kom Rilke

3 Från Furuborg sände han den 3.11.04
Ellen Key ett särtryck ur Deutsche Arbeit, IV,
1, Prag 1904, med påskriften »Geschrieben
1899, theilweise umgeschrieben in Borgeby
gård, im August 1904.» (Ellen Key-samlingen,
Kungl. Bibi., sign. 14: 4.)

4 Till Clara Rilke 27.6., GB 1 b, s. 181; 
Br 1, s. 89.

5 Till Clara Rilke 9.7, GB 1 b, s. 193.
0 Briefwechsel, s. 182.
7 Till Clara Rilke 19.7, GB 1 b, s. 200.
8 A. a., s. 606.
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naturen nära som kanske aldrig förr, och han iakttog den med skärpt uppmärk
samhet och ökad sensibilitet. Han övade sig i att se och att lyssna, och sina nya 
upplevelser, sin nya öppenhet för naturens företeelser transformerade han i bre
ven till ord. Stämningsmålningarna träder tillbaka för visuellt åskådliga bilder, 
bilder som rör sig och är i olika färger, än lysande klara, än skymningsdunkla 
— tingdikter på prosa. En kväll uteblev regnet och molnen drog bort högt 
däruppe, heter det i ett av breven. »Dann stieg wieder der Mond auf, und ich 
ging noch einmal durch den Park, über dessen grossem Schweigen Krähen
schwärme ihre letzten Kreise zogen.., ich ging und blieb erst am Rande des 
Parkes stehen vor den dunklen Weidewiesen, von denen durch die grosse Stille 
knirschendes Kauen und warmes verhaltenes Malmen kommt. Und mächtiger 
Duft und Weite und Menschenlosigkeit.» Och här upplyser han hos vem han 
lärt sig sitt nya seende: »Jeden Augenblick sehe ich etwas. Auch ich habe eine 
Menge von Hokusai gelernt in diesem Vorübergehen an der Mangwa. Ein Weg, 
dunkel von Grund, mit den Zwillingsfrüchten eines Ahornbaumes rhytmisch 
überstreut — : das wäre eines von seinen tausend Blättern geworden.» Det finns 
målare, skriver han, som ur den stora mosaiken bryter loss fem små stenar och 
ställer samman dem till en harmoni, och är inte människornas liv likadant, en 
mosaik av blott motiv, medan »das wirkliche Leben ist wie die wirkliche Welt. 
Und liegt wie eine Weidewiese da, von der Abends warmes Atmen kommt und 
Duft und Menschenlosigkeit.»9

Konkretionen och den koncentrerade bildmässigheten i hans prosaskildringar 
av naturens företeelser verkar inte ensamt japansk, också motiven gör det. Men 
man måste säga att Borgeby här underlättade förbindelsen. Där han står vid 
sin skrivpulpet hör han råkorna i träden, eller ser en stork flyga förbi, vilket 
han skyndar sig att anteckna: »Eben fliegt unser Storch ganz gross an meinem 
Fenster vorbei» —  det är som på en japansk tuschteckning.1 En gång sätter 
han till och med sina iakttagelser i direkt relation till japanerna, nämligen i sin 
beskrivning av en mås, som Torsten Holmström skjutit. Vingarnas insidor är 
stilla och orörda som ett ungt moln. »Und diese Konturen: so sicher und not
wendig, Feder über Feder, und doch so leise wie auf einem Rodinschen Blatt. 
Oder wie bei den Japanern; an die erinnert auch die Farbigkeit des Ganzen. 
Da ist weiss und grau. Aber von dem letzten Weiss bis zu des Grau erstem 
Anfang ist noch eine W elt von Farbe, sind tausend Übergänge, die keinen 
Namen haben.»2 Det har ofta sagts att intryck från Cézannes måleri och Ro- 
dins konst spelat en viktig roll vid uppkomsten av Rilkes nya, bildmässiga ly
riska stil. Som framför allt breven från Borgeby under sommaren 1904 visar, 
bör man emellertid räkna också med ett inflytande från den japanska bild
konsten. Det var ingen tillfällighet att han i Die neuen Gedichte (1908) place
rade dikten om Borgebys trädgård intill sin hommage å Hokusai, dikten 
Der Berg.

Vinden och molnen över Borgebys landskap upphörde aldrig att fascinera 
honom och de uppträder i brev efter brev. »Dieser grosse herrliche Wind, der 
Himmel auf Himmel baut; in sein Land möchte ich gehen und auf seinen

0 Till Clara Rilke 29.7, GB 1 b, s. 206. 2 GB 2, brev 13.
1 GB i b, s. 183.

2 -  654179 Samlaren 1965



i 8 REIDAR EKNER

Wegen.»3 Och att det är de upplevelser som skildrats i breven vilka ligger 
bakom den vackra dikten Abend in Skåne behöver man inte tvivla på.

Der Park ist hoch. Und wie aus einem Haus 
tret ich aus seiner Dämmerung heraus 
in Ebene und Abend. In den W ind,
denselben W ind, den auch die Wolken fü h le n -------------

Wunderlicher Bau,
in sich bewegt und von sich selbst gehalten,
Gestalten bildend, Riesenflügel, Falten
und Hochgebirge vor den ersten Sternen4 -------------

På en av sina morgonpromenader får han se ett nyfött föl, en upplevelse som 
ger upphov till ett par av hans vackraste »tingdikter» i breven. »Heute gegen 
Morgen ist auf der Weide ein kleines Pferd geboren worden. Ich glaube, ich 
war auf meinem Frühgang der erste, der es sah. Klein, hellbraun, struppig, mit 
kurzem Hals, en wenig schwindligen Kopfbewegungen, schmalen um die 
Rippen zusammengeschnürten Körperchen, stand es auf vier steifen, viel zu 
langen Beinen ganz nahe bei seiner braunen, erleichterten Mutter, die langsam 
und vorsichtig zu weiden begann.»5 En månad senare, då det blåser så att vatt
net i ån rinner tillbaka från det närbelägna havet och gräset viker sig mellan 
benen på de rofullt betande korna, ser han fölet på nytt:

Sogar das kleine Füllen ist mit seiner braunen Mutter (die sich tüchtig nährt) draussen 
auf der windigsten Wiese; es ist schon ein kleines richtiges Schaukelpferd, wenn es m it 
seinen langen steifen Beinen auf und ab springt und sich freut. Meistens aber liegt es 
im Grase ganz auf der Seite und unbeweglich. Nur sein dünner Schwanz schlägt von 
Zeit zu Zeit über die Flanke. Von ferne sieht man nur seinen Leib im Grünen, und 
der sieht dann, in Form und Farbe, wie eine sehr grosse, reife Hasselnuss aus.. .6

Hösten verkade upplivande på Rilke. Han kände hösten som sin arbetstid 
och tröttnade inte på att rapportera för hustrun om de allt tätare tecknen på 
den annalkande hösten — kvällsdimman över ån, de fallande äpplenas tunga 
mogna dunsande i gräset (2.8), de unga kastanjerna som släpper det ena gula 
bladet efter det andra, »nicht wenn es stürmt, da nehmen sie sich zusammen und 
halten, so fest sie können; aber hernach, wenn es so ausholend stille wird, dann 
streuen sie sich aus, Blatt für Blatt, lauter grosse, gelbe, verbogene Blätter» 
(12.8). Han övergav sina »sommarvägar» liksom platsen under valnötsträdet 
'där han under sommaren suttit och läst och skrivit brev; »denn ich will den 
Herbst! Ist es nicht, als wäre er das eigentlich Schaffende, schaffender denn 
der Frühling, der schon gleich ist, schaffender, wenn er kommt mit seinem 
Willen zur Verwandlung und das viel zu fertige, viel zu befriedigte, schliesslich 
fast bürgerlich-behagliche Bild des Sommers zerstört?» (12.8). Hans iakttagelser 
av höstblommornas rabatter ger upphov till en rad utsökta miniatyrer, och han 
beskriver de unga storkarna som nu blivit stora. »Vorsichtig und zufrieden ba
lancieren sie auf dem First des Strohdachs, strecken sich und stehen lange in 
erwachsener Nachdenklichkeit auf derselben Stelle. Ihre ersten Flugversuche 
haben sie schon vor zwei Wochen gemacht, und neulich muss sie auch einer

3 Till Clara Rilke 12.8, GB 1 b, s. 212; 5 Till Clara Rilke 19.7, GB 1 b, s. 199-200.
Br 1, s. 96. Jfr Hamburger, a. a., s. 607. 0 Till Clara Rilke 17.8, GB 1 b, s. 214.

* Sämtliche Werke, I, 1955, s. 404-405.
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im Klappern versucht haben; denn von meinem Platz unter dem Nussbaum aus 
vernahm ich auf einmal ganz deutlich ein kleines, etwas hölzernes Geklapper»
. . .  Detta rytmiska ljud försöker han till och med att transskribera.7

Den närhet till naturen som Rilke upplevde på Borgeby stimulerades av de 
personer som han lärde känna. Som Käte Hamburger framhållit betydde hans 
Sverigevistelse ett möte med en mänsklig existensform för vilken Malte Laurids 
Brigges rot- och rådlöshet inte gällde.8 Här lärde han känna en trygghet som 
han ansåg härflyta ur den svenska människans lugna och fasta samband med 
naturen. Rotfastheten, sambandet med jorden och traditionen fann han således 
exemplifierade av sitt värdfolk, i vilka han såg enkla, goda och energiska män
niskor. »Beide mit einem soliden Untergrund alten Bauernthums, auf dessen 
Fundamenten, die Bogengänge feinen Verstehens und Fühlens und Wissens 
sicher auf ruhen.»9 Hanna Larsson imponerade på honom genom sin redbarhet; 
en sund, god, hjärtlig, mänsklig människa, »mit den man Wesentliches sprechen 
könne». Hennes gestalt fångade han i ett snabbporträtt i ord som man kan 
ställa vid sidan av Tora Holmströms målning av henne: »Eine kleine feste Per
son mit dunklem Haar, einen braunen langen Gesicht, einfach, wie eine Schaff
nerin oder Wirtschaftnerin, mehr Mensch als Frau, herzlich und fraglos pflicht
treu.»1

Ernst Norlind lyckades sammanföra Rilke med flera av sina personliga vän
ner. Främst naturligtvis den han satte högst, Hans Larsson,2 men också med 
Anders Österling, som hade fått blicken riktad på Rilke genom Norlinds för
medling och vilken som nämnts hade planerat att skriva om honom redan innan 
Rilkes Sverigeresa var påtänkt. Att Österling träffade Rilke framgår inte av den 
senares brev, men Österling har berättat att de träffades ute på Borgeby. Rilke 
visade den nio år yngre svenske poeten stor vänlighet och gav honom rekom
mendationer till vänner i Berlin, dit Österling samma höst begav sig på en 
studieresa.3 Möjligen träffade Rilke också Gustaf af Geijerstam redan under 
Borgebytiden.4

Till de flitigaste besökarna hos de gästfria Norlinds hörde konstnärinnan Tora 
Holmström och hennes yngre bror, den mångsidige Torsten Holmström, som 
studerade zoologi och så småningom utvecklade sig till tecknare, poet och känd 
naturvårdare. Rilke fäste sig vid de båda syskonen. Med Tora Holmström upp
rätthöll han en sporadisk brevkontakt under många år, han träffade henne för 
övrigt en andra gång i Paris 1907, och i Torsten Holmström såg han en inkar
nation av »den nordiska människan» som stod i förbund med naturen, »ein 
junger Mensch, aufmerksam, still, jung, voll Freude an allem, was er sah, sicher, 
stark, wissend».

Wie er die Natur kannte, jedes Gras, jeden Halm schon erfahren hatte, fühlte, freute. 
Wie aufmerksam er draussen ging, mit jener weithingewendeten Jägeraufmerksamkeit, 
die Turgenjeff liebte. Und was er für entzückte, in sich bewegte Erinnerungen hatte:

7 Till Clara Rilke 5.8, GB 1 b, s. 209, 12.8 
i b i d s. 211-212; Br 1, s. 96.

8 A. a., s. 609.
D Till Lou Salomé 3.7, Briefwechsel, s. 180.
1 Till Clara Rilke 26.6, GB 1 b, s. 173; 

Br 1, s. 83.
2 Rilkes relationer tili Hans Larsson har jag

behandlat i den ovan, s. 14 not 7, nämnda 
uppsatsen.

3 Brev till uppsatsförf. 7.11.64.
4 Se min uppsats Rilke och Gustaf af Geijer

stam. En vänskap, Svensk litteraturtidskrift, 
1965, nr 2.



2 0 REIDAR EKNER

an den Flug eines wilden Schwanes, eines Raubvogels, der über herbstlichen Bäumen 
daher kam, einer Entenreihe, die durch dichte Oktoberhimmel zog. Wie er das noch 
immer anschaute, all die Zeit nicht aufgehört hatte es anzuschauen. Das war schön.

Inte mindre imponerades Rilke av hans litterära beläsenhet. Trots att den unge 
studenten kommit på besök över en dag för att skjuta and och följaktligen hade 
föga bagage med sig hade han ändå fått plats för en bok. »Du kannst Dir 
denken, dass er nicht viel Gepäck mithatte», skriver Rilke tili Clara. »Denke 
Dir, dass unter dem wenigen aber ein Buch war und dass dieses Buch Niels 
Lyhne hiess (übrigens in derselben dänischen Ausgabe, die wir besitzen), so 
glaubst Du mir schon, dass es ein guter Mensch gewesen sein muss.»5

Rilke såg ingen motsägelse i sin kärlek till både Ryssland och de nordiska 
människorna. Hans valhemland var Ryssland, men Norden ansåg han på sätt 
och vis höra dit. Hans bild av den unge Turgenjev-gestalten Torsten Holm
ström, försedd med ett exemplar av Niels Lyhne, förklarar hur Rilkes förkärlek 
kunde vara så helgjuten som den faktiskt var. Rilke visste det förmodligen inte, 
men han måste ha haft det på känn: att Jacobsens prosa och gestalterna i dennes 
romaner stod i ett intimt släktskapsförhållande till Turgenjevs romankonst.6

5
Så anlände då Ellen Key till Borgeby.

Ledsamt nog har inte Rilke själv redogjort för hennes ankomst till och vis
telse på Borgeby. Orsaken var helt enkelt den att hans viktigaste adressat, hust
run, själv befann sig tillstädes, och att korrespondensen med Lou Salomé upp
visar en lucka över sommaren, beroende på besvikelsen över ett uteblivet möte 
i Köpenhamn dem emellan. Allt Rilke låter oss veta är att han dagligen varit 
tillsammans med Ellen Key.7

Däremot har en annan av de närvarande, Ernst Norlind, lämnat en version 
av förloppet, nämligen kapitlet Ellen Key och Rainer Maria Rilke i hans Borge- 
byminnen från 1939. Det är en överdådigt festlig skildring av hur den bräcklige 
och asketiske Rilke sluts i den bastanta Ellen Keys moderliga famn. Den som 
läst den glömmer den aldrig, vilket är en av anledningarna till att redovis
ningen här ovan av Rilkes egen skildring av sin tid på Borgeby har tillåtits att 
bli en smula utförlig. Norlinds version har nämligen inte bara det felet att vara 
alltför överdriven för att kunna användas som källa, den är dessutom på nästan 
alla kontrollerbara punkter felaktig.8 Rilke kom inte från något tyskt fursteslott, 
utan från ett förhyrt gårdshus i Rom; han möttes inte vid sin ankomst i Nor- 
linds sällskap av Ellen Key, eftersom han redan hade vistats på Borgeby i två 
månader; han förklarade sig inte missnöjd med det rum som hade iordnings- 
ställts åt honom, utan blev snarast förtjust över det, osv. Norlind ägnar ett par 
sidor åt en episod med några unga svärmiska flickor från trakten vilka skulle 
ha uppvaktat den främmande diktaren. Ellen Key tog mycket illa upp, berättar

5 12.7, GB 1 b, s. 196-198; Br 1, s. 91-93.
0 Turgenjevs inflytande på J. P. Jacobsen 

har senast utretts av Johan Fjord Jensen i 
Turgenjev i dansk ands liv, Khvn 1961.

7 Till Lou Salomé, Jonsered 17.10.04, Brief
wechsel, s. 189.

8 Det har inte hindrat Hamburger (a. a., 
s. 611) och Steffensen {a. a., s. 52) från att 
åberopa den, vilket G. S. Schoolfield med skäl 
påtalat i sin ampra recension av Steffensens 
skrift i The Germanic Review, vol. 34 (1959), 
s. 159-161.
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Norlind, och fick ett utbrott och talade upprört om ungdomens dåliga moral, 
varpå Rilke skulle ha anmärkt att Ellen Key inte det minsta skilde sig från 
andra otillfredsställda kvinnor. »Samma sysslande med sin egen sexualitet i 
form av intresse för andras moral» .. .9 Hur pass stort verklighetsunderlag Nor
lind har för denna episod, nerskriven 35 år efter själva händelsen, är svårt att 
avgöra. Rilke fäller visserligen i brev liknande omdömen om Ellen Key, men 
först två år senare och dessutom betydligt mildare, och händelsen kunde i varje 
fall inte föranleda Ellen Key att skicka efter Clara Rilke, eftersom denna tvärt 
emot vad Norlind påstår befann sig på platsen. Norlind har i minnet samman
blandat sitt första möte med Rilke i Malmö den regniga dagen i juni med den
nes återkomst i augusti från Köpenhamn, då han rest för att möta sin hustru. 
Norlinds övriga sak- och tidsuppgifter har inte större sanningshalt: »Ellen Key 
reste snart, huset blev tyst efter de häftiga debatterna, och de båda makarna
levde sitt stilla liv för sig själva [------------ ]. Jag minns hur tomt det blev, när
fru Rilke reste. Hon längtade efter sin lilla flicka och hade icke ro att stanna. 
Så blev jag ensam med Rainer Maria, och jag lärde nu känna hans väsensart: 
det var en medeltida askettyp.»1 Om Clara Rilke skulle ha rest tillbaka till 
Bremen, så måste hon nästan omedelbart ha återvänt, eftersom hon var tillsam
mans med sin man ännu en månad senare. Och mer asketisk var inte Rilke än 
att han kunde stärka sig med friluftsbad.

Norlinds minneskapitel måste betraktas som ett bravurnummer av en skicklig 
och uppburen radiokåsör, men som källa är det helt otillförlitligt. Ändå innebär 
de trots stöd i Norlinds egna anteckningar felaktiga sakuppgifterna inte den 
allvarligaste bristen i hans berättelse: minst lika störande är den ohistoriska ton 
av gyckel som han har skänkt mötet mellan Rilke och Ellen Key, två av de 
människor han i sin ungdom ägnade en nästan svärmisk beundran.

6
Hösten 1904 uppehöll sig Rilke i Göteborg. Att han gjorde det är ett känt 
faktum, men hans Göteborgsvistelse hör ändå till de minst omskrivna perio
derna av hans eljest väl kartlagda levnadslopp. En förklaring kan vara att hu
vudkällan för kännedom om Rilke, de tilltrasslade editionerna av hans stora 
korrespondens, för en del av Göteborgstiden uppvisar ett par betydande luckor, 
vilket har haft till följd att Rilkes många biografer fått för sig att Göteborgsvis- 
telsen varit både kortare och avsevärt mindre betydelsefull än hans tid på Bor- 
geby. Det är emellertid en sanning med modifikationer.

Det ser ut som om Rilke och hans hustru Clara Westhoff-Rilke gemensamt 
lämnade Borgeby i månadsskiftet augusti—september och med tåg begav sig till 
Göteborg. Möjligen reste de i sällskap med Ellen Key, som hade skaffat dem 
en inbjudan till sina vänner, den kända och gästfria industriledarfamiljen Gib- 
son i Jonsered, det vill säga överingenjören James (Jimmy) Gibson (f. 1858) 
och hans hustru Lizzie, född Waern. I deras stora trävilla Furuborg vid sjön 
Aspen tycks Rilke och hans hustru ha stannat en kortare tid, varefter de rest 
ner till Köpenhamn på tre veckor.2 Den 28 september återkom de till Furuborg 
för att vila ut i stillheten under lika lång tid. Man upptäckte emellertid att

0 Bor gehy minnen, s. 234. 2 Enligt odat. brev från Lizzie Gibson till
1 Ibid., s. 236. Ellen Key, Kungl. Bibi., sign. 55: 17.
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Clara Rilkes hemresebiljett höll på att gå ut, varför de båda makarna efter bara 
fem dagar gemensamt reste tillbaka till den danska huvudstaden. Clara fortsatte 
därefter till Bremen. Deras andra gemensamma avresa från Jonsered bör med 
andra ord ägt rum någon av de närmaste dagarna efter den 2 oktober. Själv 
avsåg Rilke att stanna i Köpenhamn, med tanke på sin planerade J. P. Jacobsen- 
studie, men då han inte lyckades finna något lämpligt rum åt sig, utan fått gå 
som en tiggare från dörr till dörr,3 reste han den 8 oktober ensam tillbaka till 
Furuborg, dit han anlände oanmäld.4 Efter den första oroliga och hektiska res- 
månaden slog sig Rilke emellertid till ro, och bortsett från tre dagar i slutet av 
november, då han företog en tågfärd till Ellen Keys vistelseort i Småland, uppe
höll han sig oavbrutet i Jonsered och Göteborg ända till i början av december.

På Borgeby hade Rilke inte förmått samla sig till någon mera sammanhäng
ande arbetsperiod. Hans vistelse där hade inneburit snarare en övning i att upp
märksamma naturen i dess skiftningar, än den yttrat sig i direkt lyriskt ska
pande — om man inte till diktens domäner vill räkna hans litterärt märkliga 
brev, som under Borgebytiden fungerade som ett slags ställföreträdande dag
bok. Medan Rilke i Borgebys park och omgivningar iakttog naturens förvand
lingar inför hösten, hoppades han att den stundande årstiden skulle innebära 
en förändring också för honom, att hösten på nytt skulle visa sig vara hans ar
betstid.

Hans förväntningar infriades. Under den fortsatta vistelsen på Furuborg under 
oktober och novembet fann han sig väl tillrätta och fick uppleva en stimule
rande tid av naturvandringar, diskussioner och samvaro, men också av enskildhet 
ägnad åt eget arbete. Han disponerade i övervåningen ett eget rum med vid 
utsikt mot den barrskogsbeväxta omgivningen, vars tallar blev ett slags sinne
bild för hans Jonseredstid. Rummet hade av Lizzie Gibson möblerats med ljusa 
gula möbler i jugendstil, gardinerna gick också i gult, och Rilke kallade det 
för sitt gyllene rum. Här tillkom nu en ny serie brev av högt litterärt värde, rik
tade inte bara till Clara, Lou Salomé och Ellen Key, utan också till »ein junges 
Mädchen» (20.11) och Franz Xaver Kappus (4.11), det senare ett av de tio 
breven i den spridda volymen Brev till en ung diktare. Några bokanmälningar, 
i sitt tryckta skick platsbestämda till Jonsered, bör ha tagit en stor del av hans 
tid i anspråk,5 liksom också hans uppsats om Samskolan, till vilken det strax 
blir anledning att återkomma. Under de regelbundna arbetstimmar, som han 
beflitade sig om, hann han emellertid också omskriva och väsentligt utvidga det 
Maeterlinckinfluerade dramat Die weisse Fürstin.6 Vidare tog han itu med några 
halvfärdiga diktmanuskript och den 21 november kunde han sända sin förläg
gare, Fischer i Berlin, tre prosadikter för tryckning i Die neue Rundschau, »Hetä- 
ren-Gräber», »Orpheus. Eurydike. Hermes» samt »Geburt der Venus», som han 
hade gjort utkasten till under sin Rom vistelse vintern och våren 1903-04 och 
som senare, i en något annan form, infördes i Neue Gedichte (1). Också det vik
tigaste av utkasten från Rom, den där påbörjade boken om Malte Laurids Brigge, 
hade han med sig till Furuborg. Ännu vid mitten av oktober hade han emeller

3 Till Lou Salomé 17.10.04, Briefwechsel, 5 Bokanmälningarna omtryckta i Bücher,
s. 188. Theater, Kunst, Wien 1934.

4 Se brev till Clara Rilke den 8 och 10.10, 0 Till Clara Rilke 19.11.04, GB 1 b, s. 229-
GB 1 b, s. 219-221. 230.
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tid inte vågat återuppta arbetet på det, och det är föga troligt att han under den 
återstående tiden aktivt kunde ägna sig åt det. Hans tankar kretsade dock kring 
den planerade boken och flera intryck och upplevelser under Sverigeuppehållet, 
främst hans läsning av Obstfelders efterlämnade prosadikter, skulle sedan visa 
sig bli av betydelse för den slutgiltiga romanen, den år 1910 utkomna Die Auf
zeichnungen des Malte Laurids Brigge.7

På Borgeby hade Rilke inte skrivit en enda ny dikt, men på Furuborg skulle 
det visa sig att den lyriska torrperioden led mot sitt slut. Med glädje och lättnad 
berättar han (3.11) för Lou Salomé om den oväntade och efterlängtade tilldra
gelsen: »Ich habe auf meinem einsamen Berg ein Gedicht geschrieben, es wurde 
so aus mir herausgerissen. (Das erste seit lange, lange.)»8 Den dikt som han 
syftar på kan vara den i Jonsered skrivna Abend in Skåne, som bygger på 
upplevelser han skildrat i breven från Borgeby. Han skulle emellertid senare 
inte visa någon hög uppskattning av den, och han var rentav betänkt att låta 
den och liknande lyrik av en enligt hans åsikt alltför tillfällig karaktär stå över, 
då han planerade den andra utgåvan av Das Buch der Bilder, där den dock till 
sist kom att ingå.9 En del tillfällighetsvers från Göteborgstiden lämnades emel
lertid utanför den nya utvidgade upplagan av diktsamlingen, däribland en 
mindre dikt som förelåg vid tiden för det nyss omnämnda brevet till Lou Salomé, 
en dikt vilken man har väsentligt lättare att föreställa sig vara skriven på ett 
berg än dikten om kvällningen över slätten runt Borgeby. Dikten är känd från 
ett brev till Ellen Key, i vilket han berättar om dess tillkomst: den inspirerades 
under en skogsvandring som man i sällskap hade företagit till Stora Ramsjön 
strax väster om Aspen. Jimmy Gibson tjänstgjorde som guide, och dennes intima 
känsla för naturen gjorde på Rilke ett lika starkt intryck som tidigare lunda- 
studenten Torsten Holmströms hade gjort. Natur älskaren Jimmy Gibson förstod 
sig på att lyssna till skogens ljud, framhöll Rilke för Ellen Key: »mit einer 
leisen Gebärde breitete er den zartesten Stoff vor uns aus, der aus allen diesen 
Lauten gewoben ist — , das unendlich weiche Gewebe, das den ganzen Wald 
zusammenhält.»1 Rilke ansåg dikten vara lika mycket hans dikt som sin egen, 
och i brevet till Ellen Key betecknade han den som Jimmys. Den står i brevet 
citerad utan titel, men har i Rilkes utskrift, tillägnad Jimmy och dennes hustru, 
fått överskriften Jimmy’s Wald. I dikthuvudet har Rilke dessutom lämnat plats 
för en datumangivelse, som han dock inte fyllt i — där skulle ha stått söndagen 
den 2 okt. 1904. Versionen skiljer sig även i övrigt något från den tidigare 
kända.2

7 Se min uppsats Rilke, Obstfelder och 
»Malte Laurids Brigge», antagen till tryckning 
i Edda.

8 Briefwechsel, s. 195.
9 . . .  »fort bleibt auch der Abend in Skåne 

und ähnliches allzusehr Gelegentliche». Till 
Clara Rilke 1.2.06, GB 1 b, s. 297.

1 [2]. 10.04 [GB 1 b].
2 Den i GB 1 b, s. 218-219, tryckta ver

sionen av dikten skiljer sig beträffande Inter
punktionen från brevoriginalets text, som åter
ges här:

Oben wo die grossen Stimmen wohnen, 
in den Kronen dieser hohen Föhren, 
kann ich auch mein leises Leben hören,

grösser, um unendliches vermehrt.
Aber unten fügt an jeder Stelle 
aus des Baches wechselnden Gefälle 
sich ein Reden ein, das von der Schwelle 
einer Stille sich mir zugekehrt.#
Und so geh ich einsam, ohne Mund 
zwischen helleren und dunklen Munden, — 
mit des Lebens weitem Hintergrund 
durch mein leisestes Gefühl verbunden. 
Eine Grösse, die nicht von mir weiss,
(und ich stürbe wenn ich sie verstände) 
wächst von ferne bis in meine Hände 
und sie schliesst sich wie ein Sagenkreis.
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J i m m y ’s W a l d ,  (geschr. in Furuborgs W äldern nahe am Ramsee, am [2 Okt. 
1904]

Oben, wo die grossen Stimmen wohnen 
in den Kronen dieser hohen Föhren 
kann ich auch mein leises Leben hören, 
grösser, um unendliches vermehrt; 
aber unten fügt an jeder Stelle 
aus des Baches wechselndem Gefälle 
sich ein Reden ein, das von der Schwelle 
einer Stille sich mir zugekehrt.

Und so geh ich einsam, ohne Mund 
zwischen helleren und dunklen Munden, —  
mit des Lebens weitem Hintergrund 
durch mein leisestes Gefühl verbunden.
Eine Grösse, die nicht von mir weiss 
(und ich stürbe, wenn ich sie verstände) 
wächst von ferne bis in meine Hände, 
und sie schliesst sich wie ein Sagenkreis. . .

I denna dikt har Rilke fångat en panteistisk naturkänsla av närmast naturmys
tisk art. Med sina finaste förnimmelsetrådar står poeten i förbindelse med na
turen, livets bakgrund, och uppfattar suset i de höga tallkronorna som en del 
av sig själv, sin tillvaro, kanske som en förstoring av susningen i sitt eget blod. 
Men samtidigt med denna känsla av jagets expansion genom förbindelse med 
naturen klarnar en känslomässig insikt om människans litenhet inför det oer
hörda, inför naturens storhet, inför makrokosmos som är omedvetet om män
niskan — mikrokosmos, som i sin tur i sin litenhet skulle sprängas om hon 
förstode det oerhörda. Det är en komplicerad känsla som lever i Rilkes dikt, 
där två oförenliga synsätt paradoxalt möts inom den lilla människan under de 
höga tallarna med de stora rösterna i sina kronor. En cirkel sluts. »Eine Grösse 
[ . . . ] /  wächst von Ferne bis in meine Flände, / und sie schliesst sich wie ein 
Sagenkreis...»

Rilke tillhörde de människor som på ett nästan maniskt vis ägnade uppmärk
samhet åt sitt hälsotillstånd, och hans många skogspromenader i Furuborgs när
het får naturligtvis ses som ett medvetet försök till stärkande friluftsliv. Hans 
umgänge med naturen uppvisade emellertid säregna drag, och man skulle där
för kunna tänka sig också en annan förklaring. Enligt den äldste av sönerna på 
Furuborg, John Gibson, nöjde sig Rilke inte med att gå barfota, utan envisades 
också att på sina ensamma skogsutflykter kasta av sig kläderna och vandra 
naken, något som han gjorde även sedan vintern kommit.3 Det sägs ha varit 
en egendomlig syn att få se den spenslige, tunne Rilke på det sättet befriad 
från de civilisatoriska hindren för en långtgående intim kontakt med natur
elementen, och det låter sig åtminstone tänkas att någon panteistiskt färgad idé 
om ett naturenligt liv legat bakom, i stil med Rilkes idéer om en vegetarisk diet 
som det enda naturriktiga sättet att livnära sig.

John Gibson fullgjorde vid tiden för Rilkes besök sin värnpliktstjänstgöring 
men vistades tidvis hemma, bland annat på sin nittonde födelsedag. På denna 
skänkte Rilke honom ett exemplar av sin Rodinmonografi, och inom ramen

3 Uppgift hösten 1964 i samtal med upp- 
satsförf.
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för bokens exlibris skrev han: »für Johnny Gibson zum 25. November 1904, 
von seinem herzlich zugeneigten Rainer Maria Rilke». Inte nöjd med detta för
såg han dessutom boken med en dedikation i form av en längre dikt.4

Zeiten giebt es, in denen wie hinter Thüren, 
als ob es uns nicht gehörte, das Leben steht; 
alle Wege, die wir beginnen, führen 
in ihren Anfang zurück, wie zu Kreisen gedreht.

Aber wenn wir dann in Verzweifeln und Hoffen 
Wege ersehnen ins fremde Leben hinaus — : 
ist das Leben in uns auf einmal unser und offen, 
wartend und warm wie am Abend das eigene Haus.

Und dann wird schon die Freude allein zum Berufe, 
aus den suchenden Händen drängt sich die Arbeit hervor, 
selbst der verlorene Tag ist eine steigende Stufe 
in das Neue hinein und zu dem Nächsten empor.

Denn das ist nicht wie es war in den Tagen des Knaben, 
da so vieles als Spiel und nur zum Scheine geschah, 
da wir nicht freiwillig nahmen, nichts Eigenes gaben — :
Was wir jetzt nehmen, das muss uns gerufen haben 
und was wir geben ist wirklich da.

Denn das ist der W irklichkeit W elt; was Menschen vollbrachten, 
hier ist es geschehen; und Grosses kommt darin vor; 
doch das Grosse geschah nur: weil Tausende täglich erwachten 
und schafften und planten und litten und liebten und dachten 
und weil sich von alledem nichts verlor. . .

Furuborg, am 24. Nov. gegen Mitternacht* 1904; für 
Johnny Gibson mit vielen herzlichen Wünschen.

Dikten är förvisso en tillfällighetsdikt, men som ord på vägen beundrans
värd. Det finns ingenting tillfälligt över dess rytm, melodi eller rytmiska struk
tur. Som personligt vittnesbörd är den dock inte helt övertygande. Det tillstånd 
av oframkomlighet och förtvivlan som diktens början ger uttryck åt hade Rilke 
redan haft rik erfarenhet av, men beskrivningen har ändå fått ett opersonligt 
drag. Mot slutet av dikten blir engagemanget i texten mer påfallande; den 
Rilke som på Furuborg med liv och lust ägnat sig åt sina litterära aktiviteter 
förefaller att här ha fört pennan och gett form åt sin tro på arbetets betydelse. 
Den verkliga världen är den som människor skapat genom dagligt bemödande. 
Av allt som skapas går heller ingenting förlorat — så försäkrar Rilke till sist 
den unge mannen som står på tröskeln till sitt verksamma vuxenliv.

Ännu några dikter antas ha tillkommit under Furuborgstiden, men då deras 
lokalfärg är närmast obefintlig nöjer jag mig här med att ange deras titlar och 
begynnelserader. De är Vorgefühl (Ich bin wie eine Fahne von Fernen um
geben ...), Sturm (Wenn die Wolken, von Stürmen geschlagen...)  och Abend 
(Der Abend wechselt langsam die Gewänder.. .).5

4 Enligt Ritzers bibliografi har dikten en
dast varit tryckt i Münchener Abendzeitung
1948. Här citeras den efter fotografisk kopia 
av originalet i Rodinboken. Gibsonska släkt
arkivet, vol. 36 A 228, som innehåller breven

från Rilke jämte annat Rilke-material, allt 
otryckt. Landsarkivet, Göteborg.

5 Enligt uppgift i Inhaltsverzeichnis mit 
Entstehungsdaten, Sämtliche Werke, I, 1955, 
s. 856.
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De lätt entusiasmerade men också entusiasmerande makarna Gibson tillhörde 
den inre kretsen av kulturlivet i dåtidens Göteborg, och i deras hem umgicks 
kända kulturpersoner. Ellen Key hörde som redan nämnts till deras umgänges- 
och brevvänner, och förmodligen var det genom hennes inspirerande föredöme 
och Almquistbeundran som tanken på samvaro i form av soiréer ursprungligen 
hade uppstått. En livfull bild av hur en sådan musik- och jaktslottsafton inom 
den trängre familjekretsen kunde te sig lämnar Lizzie Gibson i en rapport till 
just Ellen Key.6 Samtidigt upplyser hon adressaten om hur avancerad Rilke 
hunnit bli i svenska. »En kväll läste J[immy] Almkvist — läste mycket lång
samt o. öfversatte det R. M. icke förstod — men det behöfdes icke mycket.» 
En annan kväll var det Bjprnsons nya skådespel Daglannet som stod på läs
programmet, och sannolikt läste man också någon kväll ur Heidenstams Karo
linerna. Rilke omtalar nämligen den 19.10 för Ellen Key att han »in der 
letzten Zeit überall so wunderbares von Heidenstams ’Carolinen’ gehört [habe]», 
att han velat skaffa sig en tysk översättning av verket.7 Det lyckades honom 
också så småningom. Som svar på ett brev från Heidenstam, som genom Ellen 
Keys förmedling blivit tillfrågad huruvida det existerade någon tysk översätt
ning, berättar Rilke från Oberneuland den 22.2.05 att han både läst och omläst 
den tyska utgåvan av Karolinernas första del, »in der Übersetzung des Fräuleins 
Krüger». För Heidenstam omtalar han att han tillbragt timmar fängslad över 
dennes böcker — »Stunden, die über Ihren Büchern seltsam und glühend ver
gangen sind» — och han nämner den i hans minne ljudande klangen av 
»kurzer wunderbar schwerer Gedichte, die ich vor Monaten in Jonsered bei 
Freunden Ellen Key’s habe sagen hören (eines Abends besonders, da das Kamin
feuer den Raum formte, — ausdehnte und zu sich hin zusammenzog)». Vid 
sidan av Karolinerna bör således diktcykeln Ensamhetens tankar ha stått på läs
programmet under någon av Furuborgs jaktslottsaftnar. — Rilkes kontakt med 
Heidenstam ledde till bokutgåvor i båda riktningarna, och i ett andra brev 
(Paris, 12.1.06) antyder Rilke att han trots sin fragmentariska kännedom om 
dennes språk — »meine mangelhafte, ja nur ganz fragmentarische Kenntnis 
Ihrer vollen glockenstarken Sprache» — har läst Heidenstam även i original 
med inte obetydligt utbyte: »manchmal, besonders wo ich vor Ihren Gedichten 
stehe, springt, über alles Trennende weg, ein Verstehen, ein Einsehen, ein uner
messliches helles Begreifen auf mich über, so dass ich mich doch zu denen 
rechnen darf, die zu Ihrem reichen Werke eine Beziehung haben».8

Vid den läsafton som fick de mest vittgående konsekvenserna fungerade emel
lertid Rilke själv som uppläsare, och därmed sammanhängde det på följande 
sätt.

Till Rilkes stora upplevelser under Göteborgstiden hörde hans möte med 
Samskolan, det vill säga det år 1901 stiftade reformläroverket Göteborgs Högre 
Samskola. Ellen Keys inspirerade förkunnelse, bland annat i avsnitten Fram
tidens skola och Själamorden i skolorna i Barnets århundrade, hade spelat en 
inte obetydlig roll vid Samskolans tillkomst och uppläggning. Hon besökte den 
ett par gånger under den första tiden och hennes vänner på Furuborg tillhörde

6 Odat., Kungl. Bibi., sign. 55: 17. 8 De båda breven till Heidenstam på Övra-
7 19.10.04. Endast brottstycken av brevet i lidstiftelsen. Otryckta.

GB 1 b.



Rilke, Ellen Key och Sverige 2 7

dem som undertecknat uppropet år 1901; Jimmy Gibson satt t. o. m. i interims- 
styrelsen det första året. Rilke hade ju redan 1902 skrivit uppskattande om 
Das Jahrhundert des Kindes, och han besökte nu skolan i dess lokaler på Vasa
gatan två gånger i sällskap med sin hustru, varvid båda makarna blev djupt 
engagerade i den fria undervisning som där bedrevs. Rilke i så hög grad att han 
skrev en artikel om skolan och dess pedagogiska principer, Samskola.9

Skolans pedagoger avsåg att radikalt bryta mot den äldre skolpedagogikens 
ledande princip, som syftat till att tvångsmässigt forma barnen till överensstäm
melse med de av samhället och de vuxna uppställda idealen. I stället för att 
fostra osjälvständiga lydnadsautomater ville man vänja barnen att kämpa för 
sina egna ideal. Skolan skulle vara till för barnens skull, och den frihet som 
uppställdes som ledstjärna definierades av skolans hösten 1904 tillförordnade 
rektor, Sven Lönborg, som en skyldighet att göra sitt bästa, vilket innebar mot
satsen till att slappt ge efter för någon vara sig själv nog-moral. Skolan skulle 
skapa starka och självständiga personligheter. Därför skulle undervisningen in
riktas inte på inlärandet av fakta utan på uppövandet av förmågan till tänkande 
och omdöme. I barnen såg man människor som det gällde att möta med respekt. 
På så sätt kunde skolarbetet bli till ömsesidigt utbyte; »uppfostrans hela hem
lighet är egentligen att vi uppfostra oss själfva», skrev Lönborg.1

Dessa synpunkter går igen i Rilkes uppsats, i vilken skolans folk tyckte sig 
återfinna den besjälade entusiasm som bar fram de nya idéerna under Samsko- 
lans första år. Rilke betecknar den nya skolformen som helt »oimperativ». I 
.Samskolan är barnen huvudsaken, det är en skola som inte anser sig färdig utan 
som växer in i framtiden med barnens hjälp. Prov och betyg lyser med sin 
frånvaro: »Man ist in einer Schule, in der es nicht nach Staub, Tinte und Angst 
riecht, sondern nach Sonne, blondem Holz und Kindheit», anmärker han, och 
man förstår att han måste ha jämfört den öppna glada atmosfär som mötte 
honom i lokalen vid Vasagatan med den dystra militärskolan S:t Pölten, där 
han själv plågats i åratal. Särskilt fäste han sig vid den vikt som man lade vid 
den praktiska undervisningen i olika hantverk. Därigenom sattes skolan direkt 
i förbindelse med livet, underströk Rilke, som inför de i sina olika hantverks- 
sysslor intensivt engagerade ungdomarna fick känslan: »hier kann man etwas 
werden. Diese Schule ist nicht etwas Vorläufiges; da ist schon die Wirklich- 
keit.»2 Lika litet som skolan var avskärmad från det framtida livet, lika litet 
satte den upp någon skiljemur mellan sig, barnen och familjen. Föräldrarna 
var välkomna att besöka lektionerna när de så önskade. Samskolan var, fann 
Rilke, en skola där barn, föräldrar och lärare gemensamt och av varandra lärde 
för framtiden — alltså en samskola som gjorde skäl för sitt namn.

Då manuskriptet låg färdigt på Rilkes skrivbord upptäcktes det av den glatt 
överraskade Jimmy Gibson. Rilke fick kvällen därpå läsa upp det för familjen,

9 Die Zukunft, år g. 13, 1904/05, nr 14, 
s. 34-38. Även i Gesammelte Werke, IV, Lpz. 
1930, s. 221-232. — Det förhöll sig inte så, 
som Emilia Fogelclou vill minnas, att Rilke 
besökte skolan »med år emellan». En skolas 
födelse. Vid Göteborgs Högre Samskolas tret- 
tioårsjubileum [1931]. Ingår i författarinnans 
Minnesbilder och ärenden, Sthlm 1963, s. 55.

— Samskola-uppsatsen behandlas av Ham- 
burger, a. a.., s. 611.

1 Sven Lönborg, Olika bildningsideal, Göte
borgs Högre Samskola, Årsredogörelse 1904- 
1905, Göteborg 1905, s. I - IX.  Även i Göte
borgs Högre Samskola 1901-1911. Minnes
skrift ut g. av skolans lärare, Göteborg 1911.

2 GW, IV, s. 222, 227.
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som ville att han skulle upprepa läsningen för skolan närstående personer. Så 
skedde också, och för ett 40-tal av skolans lärare och vänner läste han det i 
ett för ändamålet utrymt rum på Furuborg. Han hade inte väntat sig en dylik 
tillströmning och kände sig tvungen att improvisera ett litet föredrag. »Ich 
musste mir einen kleinen Vortrag formen, darin ich sagte, wie (wie tief) die 
Samskola-Idee mit mir zusammenhängt, an einer wie wesentlichen Stelle sie 
mich ergriffen hat», rapporterade han några dagar senare tili Clara. Rilke om
bads därefter att hålla ett föredrag om sin egen diktning (»von eigenen 
Sachen»), vilket han förklarade sig beredd att göra, i Samskolan för de två 
högsta klasserna och för särskilt inbjudna gäster. Det hindrade emellertid inte 
att man t. o. m. lät trycka inbjudningskort av följande lydelse: »Rainer Maria 
Rilke håller torsdagen den 17 nov. kl. 6.30 e. m. (precis) i Samskolans lokal en 
uppläsning af valda dikter och prosastycken, hvartill Göteborgs Högre Sam- 
skola har äran inbjuda Eder.»3 Framgången blev stor och oväntad. Hur över
raskad och samtidigt en smula stolt Rilke blev över den personliga framgången 
visar sig ganska tydligt av hans redogörelse i brevet till Clara:

es war lieb und einfach und gut. Zweihundert Menschen. Die Jungen Menschen aus den 
höchsten Klassen, wieder alle Lehrer und Freunde der Schule und noch einige Leute 
mehr. Im Turnsaal. Die kleinen hatten Grün zusammengetragen und den Saal so freund
lich und feierlich gemacht mit Herbst und Tannen. [...] Ich las: Die Geschichte von 
Michelangelo aus dem Buch vom lieben Gott; das neue Prosa-Gedicht: Orpheus, Eury
dike, Hermes. Drei Gedichte aus Mir zur Feier (darunter »Der Spielmann»), einiges 
aus dem Buch der Bilder, —  Panther, Abendmahl, das in Paris geschriebene Gedicht 
»Herbst» und ein paar neue Verse »Abend in Skåne». —  Und die Stimmung war schön, 
einfach, herzlich: voll Bereitschaft und Freude. —  Vorher und nachher verbrachte ich 
ruhige Stunden in dem schönen Haus von Stina Frisell (wo wir einmal Strindbergs 
Manuskript besahen) [.. .].4

Nästa dags tidningsrecensioner av Rilkes framträdande vidimerar hans upp
gifter och noterar den andaktsfulla stämning som rått bland publiken, bestå
ende av ett halvtannat hundratal personer i den lövprydda gymnsatiksalen. »En 
dryg timmas tid åhörde vi under andaktsfull tystnad en af den nya mystiska 
panteismens hierofanter. Med intellektuellt intresse där vi hunno med, annars 
med sensationernas», förmälde signaturen E. B. i Göteborgs Aftonblad. Rilkes 
romantiska utseende, de brännande mörka, sorgsna ögonen i det bleka, skäggin- 
ramade ansiktet bidrog till att höja den högtidliga stämningen, ansåg flera 
recensenter, som dock fann hans hårt stiliserade diktion med den främmande 
accenten en smula svårförståelig. »Mystiska, djuptänkta äro alstren af Rilkes 
penna», förklarade Morgonpostens referent, »och det främmande mystiska in
trycket ökades af det sätt hvarpå han framförde dem. Än med beslöjad, knap
past hörbar röst, monotont och dystert, med långa, verkningsfulla pauser mellan 
de olika meningarna, än framslungadt med kraftig stämma och så hastigt att

3 Ett inbjudningskort i Ellen Key-sam- 
lingen, Kungl. Bibi., sign. 14: 14.

4 Furuborg 19.11.04, GB 1 b, s. 227-229. 
— Emilia Fogelclou påstår sig särskilt minnas 
att Rilke gett en beskrivning av Rodins sätt 
att arbeta och att han läst dikten Der Schau- 
ende (Das Buch der Bilder II: 2), »som tyck
tes passa in på vår strid med tröghetens häm-

mande krafter», a. a., s. 56. Rilke kan emel
lertid ha berättat om Rodin vid något annat 
tillfälle, exempelvis söndagen den 30.10, då 
Hans Hedlund och Emilia Fogelclou besökte 
Furuborg och den senare läste dikter av Whit- 
man — »den ich ja (wie so Vieles, ach so 
Vieles!) nicht kenne». Rilke till Ellen Key 
2.11.04.



det nog för de flesta erbjöd svårigheter att följa med och uppfatta ordens inne
börd.»

En av sammankomstens recensenter fick det intrycket att Rilke av misstag 
hamnat i denna larmande och hjärtlösa värld —  »kommit på fejl Klode’, så
som Obstfelder uttryckte det», och även en annan associerade till den fyra år 
tidigare avlidne norske diktaren. Han ställde Rilke vid sidan av Obstfelder som 
den nya mystikens överstepräst: »Det är han, som tjänar sakramentet hos dem, 
som äro på vägen inåt, dem för hvilka den konstnärliga allkänslan blifvit en 
ny religiositet.» (J[ohn] A[tterbom], Handelstidningen; E. W., Göteborgspos
ten.) De båda referenterna bör ha betraktat Rilke i ljuset av Ellen Keys essä i 
det färska numret av Ord och Bild, där det heter att hans närmaste nordiska 
själsfrände är Sigbjörn Obstfelder, vilket inte hindrar att deras synintryck ver
kar genuint. På fotografier från seklets första år har Rilke en utpräglad likhet 
med Munchs kända porträtt av Obstfelder, och tidningsanmälarnas ögonblicks
bilder lämnar därför en inte ointressant bekräftelse på likheten.

Den värme och den vänliga entusiasm som mötte Rilke vid hans framträ
dande inför Samskolans elever, lärare och anhängare gjorde ett oförglömligt 
intryck på honom och det finns anledning förmoda att den bidrog till de före- 
läsningsplaner som han satte i verket under de följande åren.

Mot slutet av november mognade hos Rilke ett beslut att bege sig till Köpen
hamn, där han avsåg att bese det bevarade Jacobsen-materialet och för att be
söka målaren Vilhelm Hammershpi. Men dessförinnan ville han träffa Ellen 
Key ännu en gång, och tillsammans med Gibsons inbjöds hans till Oby. Det 
hade snöat och tågresan —  »sieben Bahnstunden nach Småland hinein»5 — 
företogs genom ett snöhölj t landskap. Efter två dagar var Rilke tillbaka på 
Furuborg, där snön låg så djup att han kunde företa en slädfärd i sällskap med 
husets värdinna, vilket han samma dag, den 1 december, berättar i ett brev till 
hustrun.6

Det nya mötet med Ellen Key — samvaron sträckte sig från lördag till mån
dag —  var hjärtligt och de starka orden i hans tackbrev förefaller att vara helt 
uppriktiga. Tydligen var det bara då han befann sig utanför hennes omedel
bara personliga utstrålning som kritiken mot henne ännu förmådde göra sig 
gällande. Vackert liknar han besöket vid en bok, inbunden i två vita snöresor: 
»drinnen sind Bilder und Worte, die Zusammenhängen und sich begleiten und 
ergänzen; und wo man es auch auf schlägt, dieses Buch, da steht einfaches, 
Liebes, Wichtiges, Weites» (29.11). Från och med detta brev duar han henne, 
kallar henne sin mor och benämner gärna sig själv för »Dein liebevolles Kind» 
och dylikt i brevunderskrifterna.

Mellan Alvesta järnvägsstation och Oby, godset som ägdes av Ellen Keys 
bror, färdades man i skymningen i släde i ett stilla snöfall. För Lou Salomé 
berättar Rilke hur slädarna svängde upp framför herrgårdstrappan. Men bakom 
trappan fanns inte längre någon byggnad —  den hade för några år sedan brun
nit ned. Det var som om luften bakom trappan och terrassen ännu inte hade 
blivit ett med den övriga, »dass sie noch eingetheilt war in Gänge, Zimmer und 
in der Mitte noch einen Saal bildete, einen leeren, hohen, verlassenen, däm-
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5 Briefwechsel, s. 197. GB 1 b, s. 230-231.
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mernden Saal.»7 Upplevelsen var så märklig och symbolmättad att den nästan 
oförändrad inflöt i Die Aufzeichnungen. Också bjällerklangen från avfärden 
ljöd kvar i hans minne då han skrev det aktuella partiet i romanen. I tack
brevet till Ellen Key berättar han: »als ich vorn auf dem Schlitten sass, da 
glaubte ich zu bemerken, dass wir nur mit kleinem Geläute am Geschirr in Oby 
einfuhren, während die frohen blonden Pferde jetzt von zehn kleinen Glocken 
klangen; wir fuhren mitten durch diesen dichten, schwingenden Gesang, in dem 
so viele Stimmen zusammenklangen, dass aus ihnen wieder eine Art von Stille 
entstand». I Die Aufzeichnungen lyder motsvarande parti: »Es gab nichts als· 
das Geläut, und man konnte nicht sagen, wo es eigentlich war. Es kam ein Mo
ment, da es einhielt, als wäre nun die letzte Schelle ausgegeben; aber dann 
sammelte es sich wieder». Och i allén föll bjällerklangen inte längre åt sidorna; 
i stället liksom hängde den sig »in Trauben rechts und links an die Bäume».8

Från Jonsered fortsatte Rilke den 2 december till Köpenhamn, där han stan
nade en kort tid och sammanträffade med Hammershpi och Georg Brandes.

Vid mitten av december återkom han till Oberneuland för att fira jul med 
familjen. Livsmodet och arbetslusten från Göteborgshösten försvann emellertid 
snabbt, han råkade in i en period av missmod och oföretagsamhet, och i brev 
till bland andra James Gibson klagar han över förkylning, huvudvärk, fattig
dom och förlamande hjälplöshet. Mot den trista vardagstillvaron avtecknade sig 
Furuborg med samvaron där och hans »gyllene» rum i ett förklarat ljus.

7*
Under de tre följande åren, 1905-1907, lever Rilke fortfarande under infly
tande av sin skandinaviska resa och han upprätthåller sina nordiska förbin
delser, även om de ingalunda har ensamrätt på hans tid och intressen. Till och 
med under hans tid som inackorderad vän och privatsekreterare hos Rodin, från 
september 1905 och fram till den tillfälliga brytningen i maj året därpå, gjorde 
sig hans Skandinavienintresse gällande. »Manchmal gehen wir», skriver han 
från Meudon om sig och mästaren, »abends in der nun schon ganz durchsich
tigen leeren Allee [...] und sprechen über nordische Bücher und Menschen.»9

Gärna umgicks han också med »nordiska människor» som Johan Boj er och 
dennes hustru, Helge Rode med familj som han träffat i Rom, och andra. 
Meudon-vistelsen avbryts för övrigt av en resa, ett av de föreläsningsföretag som 
Rilke kan ha stimulerats till av det lyckade framträdandet i Göteborgs Sam
skola. För sitt Rodin-föredrag finner han dock inte samma värmande gensvar i. 
Dresden och Prag som han känt vid uppläsningsaftonen i Göteborg.

Kontakterna mellan Gibsons tunnades rätt snart ut, men var dock ännu två 
år efter besöket på Furuborg både hjärtliga och livliga. Rilke tycks ha blivit 
varmt fästad vid den betydligt äldre men ungdomligt entusiastiske Jimmy Gib
son, i någon mån också vid dennes båda äldsta söner John och Bertil. Han 
kallar i breven Jimmy rentav för sin bror, så nära tycker han att de kom var
andra under Furuborgsvistelsen. . . .  »ich habe Euch und behalte Euch und ich 
bin im Innersten dankbar, dass Ihr da seid und dass das wunderbare, schaffende

7 Briefwechsel, s. 197-198. 9 Till Clara Rilke 18.11.05, GB 1 b, s. 273.
8 GW, V, s. 166-167.
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Leben uns einander gegeben hat», skriver han i det vackra tackbrevet från Köpen
hamn den 3.12.04. Efter ankomsten till Oberneuland berättar han förtroligt om 
mötet med sin familj, särskilt om sitt förhållande till dottern Ruth, och han 
berör finkänsligt sina svårigheter, även de ekonomiska. Således har den förläg
gare som tidigare anlitat honom som lektör inte längre behov av honom, varför 
han gått miste om den lilla månatliga summa som han tidigare alltid kunnat 
räkna med. (I fortsättningen bistod Gibson honom ekonomiskt vid ett par till
fällen.) I breven uttrycker han ofta sin längtan tillbaka till Furuborg och sitt 
»gyllene» rum där.

Att det inte rörde sig om vanliga, vänliga brevfraser visar Rilkes energiska 
försök att komma tillbaka. I november 1905 ber han om hjälp att skaffa 
skulpturuppdrag åt Clara, så att hon kan slå sig ner i Göteborgstrakten. Han 
redovisar hennes förnämliga meriter, att hon varit inviterad att arbeta i Rodins 
ateljé, osv., och han undrar om det inte vore möjligt att låta henne skulptera 
Ellen Key, eftersom det borde finnas till exempel föreningar som kunde tänkas 
vara intresserade av en sådan porträttskulptur. Själv tänker han, om planen går 
i lås, följa Clara till Göteborg och finansiera sin resa genom en föredrags- 
turné till Köpenhamn, Lund, Göteborg, eventuellt också Stockholm, där han 
tänkt sig att hålla samma föredrag som han hållit i Dresden och Prag: »Wie 
schön wäre das, wie wunderschön, wieder vor diesen ernsten, stillen, willigen 
Menschen zu stehen, die so schöpferisch zuzuhören wissen — ».1 »Hans» rum 
visar sig dock vara upptaget och det kommer därför ingen ny invitation, och 
med anskaffandet av skulpturuppdrag har folket på Furuborg ingen framgång. 
Emellertid gör Rilke ett nytt försök två år senare, då de båda makarna önskar 
placera den nu skolpliktiga dottern i Samskolan, eventuellt också Claras 15-årige 
bror Helmuth. I ett 6 sidor långt brev (Paris, 20.6.07) redogör Rilke för 
hustruns planer att med sin mor slå sig ner i Göteborgstrakten som skulptör, 
men då hon samtidigt anser sig behöva någon fast inkomst föreslår han att hon 
gör tjänst som tecknings- och målningslärarinna i Samskolan, en plats för vil
ken han anser henne synnerligen lämpad. Jimmy Gibson tar kontakt i ärendet 
med skolans rektor, Sven Lönborg, men svaret till Rilke blir negativt. Också 
Ellen Key avråder, då hon anser att skolans idéer från starten förfuskats. Från 
Florens (odat.) skriver hon: »Ich eile dir zu sagen dass ich der Plan mit Ruth, 
Helmuth, Clara, ihr Mutter sehr sehr u n g l ü c k l i c h  finde. Erstens ist die 
Samskola in diesen Jahren E t w a s  g a n z  a n d e r e s ,  als sie war.» Dess
utom anser hon inte att den nye rektorn, dvs. Sven Lönborg, visar den rätta 
andan. Vidare har Göteborg ett dåligt vinterklimat, är dyrt, och till råga på 
allt detta kan en kusin till Jimmy Gibson, vilken utbildat sig till bildhuggare, 
räkna på de uppdrag som Clara Rilke hoppats få utföra. Ellen Key avråder på 
det bestämdaste: »Ich rathe euch darum so stark wie möglich dieses aufzu
geben!»2 Rilke framhärdar emellertid, men får så småningom ge sig.

Att han blivit besviken över att saken inte ordnats så som han önskat fram
går av att brevväxlingen med Gibsons därefter blir avgjort kyligare (från Furu- 
borgssidan sköts den efter den 14.2.06 uteslutande av Lizzie Gibson). Då Lizzie

1 Till Lizzie Gibson 4.11.05 och Jimmy 2 Kungl. Bibi., sign. MFH 225: 3 (mikro- 
Gibson 17.11.05. Jfr även till Ellen Key film). Den av Ellen Key åsyftade skulptören
6.11.05. är identisk med Sidney Gibson (f. 1877).
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Gibson våren 1908 vistas i Italien och vill träffa Rilke på Capri svarar denne 
undvikande, men ett sammanträffande kommer ändå till stånd. De var tillsam
mans i samband med Rilkes avresa, såväl på Capri som i Rom.3 Längre fram 
på sommaren samma år rör korrespondensen Claras bror Helmuth, som Rilke 
försöker få placerad på Furuborg som sällskap åt en yngre son i huset, Paul. 
Det lyckas efter en del förvecklingar: Helmuth vistas där under augusti.

Korrespondensen ebbade som sagt ut, även om brev från så sent som 1915 
bevarats. Rilke förutsåg att det skulle gå så och skrev därför rätt snart en 
»epilog» till sin vän Jimmy Gibson för att denne skulle vara beredd och för
stående. Rilke var en minnesgod människa, och en minneskonstnär. Han ville 
understryka att han inte glömde, även om det kunde se så ut: »ich werde immer 
mehr dazu kommen, Beziehungen, und gerade die Liebsten, nur durch meine 
Bücher zu unterhalten und zu nähren, denn ich werde immer mehr und immer 
tiefer in meinen Büchern untergehen und schliesslich nur in ihnen dasein — 
das ist mein Weg; aber sollten meine Freunde mich deshalb verlieren müssen?» 
(17.11.05 tili Jimmy Gibson). Ett år senare (Capri 14.2.06) ber Rilke att han 
inte skall uppge honom, han är densamme som förr, trots att han inte låtit höra 
av sig.

Rilkes Sverigevistelse varade i fem månader och innebar ett inte oväsentligt 
led i hans personliga utveckling, både som människa och diktare. Under Sverige- 
tiden kom han närmare en lösning på de romantekniska problem som hade 
väckts av den påbörjade romanen om Malte, och han lärde sig av personer som 
han träffade i Skåne och i Göteborg att se på naturen på ett delvis annat sätt 
än förut, vilket blev av betydelse för hans vidare utveckling som lyriker. I en 
återblick från så sent som 1921 —  förtjänstfullt framdragen av Käte Ham
burger4 — sammanfattar han själv innebörden av sina erfarenheter från som
maren och hösten 1904.

Ich danke Schweden und den dortigen Freunden sehr viel: ein Sommer auf einem 
kleinen alten schönen Schlösschen in Schonen [...] war entscheidend für eine bestimmte 
Übung und Einstellung meines Blicks; ich kam damals, nach einem römischen Jahr, in 
die Erziehung jener neuen Verhältnisse, die mich nicht so sehr die Natur, als einen 
besonders reinen und vollkommenen Umriss des Menschlichen vor ihr bewundern und 
lernen liessen. Auch mit einem gewissen Ort in der Nähe Gothenburgs hänge ich durch 
unverminderte Erinnerungen zusammen [...].5

Formellt syftar Rilkes beskrivning på tiden i Skåne, då han i Torsten Holm
ström såg ett föredöme i sättet att umgås med och förhålla sig till naturen. Men 
som framgår av dikten och brevet från skogsvandringen med Jimmy Gibson, 
visade också denne inför naturen prov på »einen besonders reinen und voll
kommen Umriss des Menschlichen». Den uppfattning om svenskarna som Rilke 
fått redan i Skåne befästes och förstärktes i hans umgänge med natur och män
niskor i Göteborg.

Hans uppfattning om svenskarna och deras kynne var emellertid beroende 
också av den litteratur han hade läst. Redan före Sverigeresan han han anmält 
en del böcker av svenska författare, och Sverigevistelsen och den fortsatta kor
respondensen med svenskar gav honom impulser till ett vidgat studium. Om

3 Rilke till Lizzie Gibson 18.3,6.4, 13.5.08. 5 Till Rolf Freiherrn von Ungern-Sternberg
4 Hamburger, a. a., s. 609, 611. 26.6.21, GB 4 a, s. 399-400.
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hans förbindelse med Heidenstam är redan talat, och hans kontakter med Hans 
Larsson och Gustaf af Geijerstam har jag behandlat på annat håll.

Till dem vilkas författarskap han följde hörde emellertid också Selma Lager
löf. Jerusalem-romanen framhöll han i sin anmälan av boken som ett nytt 
exempel på att en kvinna kan nå det stora konstnärsskapet utan att följa sina 
manliga kolleger i spåren. Han beundrade den säkra kompositionen i hennes 
utvandrarepos, med dess fast komponerade enskilda avsnitt; enligt hans upp
fattning är det upproret bland människorna, vilket smittar av sig också på na
turen, som håller boken samman. Samtidigt fann han avsnittet om ångaren 
LUnivers undergång så gripande att han ansåg att det borde tryckas separat 
och sättas i händerna på alla dem som inte har tid att läsa »tjocka böcker».6

Från Lizzie Gibson fick han i augusti 1908 Nils Holgerssons underbara resa, 
som han genast började läsa; »das Buch kam so freundlich zurecht», anmärker 
han tacksamt (Paris 29.8.1908). »Ich hatte gerade ziemlich viel dänisch gelesen 
und hatte Übung für das Nordische und die rechte Inspiration zu verstehen: 
so das ich fast ohne Anstand lesen konnte. [...] Ich las und las, und es war fast 
nichts im Wege. Das ist ja diese merkwürdige Clairvoyance, die mich manchmal 
vor einer Sprache überkommt.» Att han funnit avsnittet »En liten Herrgård» 
särskilt beundransvärt hindrar honom inte från att kritiskt vända sig mot Selma 
Lagerlöfs berättarstil. Kritiken är inte originell — Selma Lagerlöf har kritiserats 
för samma saker både tidigare och senare, men Rilkes bedömning är ändå värd 
att anföra, eftersom den markerar en gränslinje mellan två sekelskiftesförfattare 
med flera beröringspunkter, en svärmisk beundran för gångna tiders älskande 
kvinnor inte minst. Rilke frågar sig om inte en del är en smula för känslosamt, 
och han bekänner att den Selma Lagerlöf som skrev Gösta Berling för honom 
står som den oöverträffade. »Mir ist, als hätte sie gar nicht so sehr auf einen be
sonders jugendlichen Ton Rücksicht nehmen, sondern einfach erzählen mögen: 
sie konnte so schön schwer und massif sein im Erzählen: so dass man lauter 
volle Dinge in Gehör und Herz bekam. Hier ist manches hohl geformt, über
raschend leicht, wie mit Esparnissen gemacht. [...] Das Märchenhafte ist in 
jedem Falle ein gefährliches Motiv; es hat mir immer als eine Abschwächung 
geschienen.» Hans kritiska invändningar är emellertid helt glömda inför den 
stramt berättade kortromanen Körkarlen ett par år senare. För Ellen Key be
rättar han 27.6.13: »Selma Lagerlöfs ’Fuhrmann des Todes’ hab ich neulich 
mit in den Wald getragen und mit zunehmender Bewunderung gelesen. Wie 
das ganz ohne Naht vom Wirklichen zum Überwirklichen übergeht, ohne dass 
man die Stelle findet, wo man eins überschreitet, so hin und hinaus und ganz 
herum und wieder zurück, —  dast ist eine Erzählerkunst, wie wohl ausser ihr 
jetzt niemand sie besitzt (und so wirklich mühlos besitzt) in ganz Europa.»

En annan bokgåva som gladde honom kom från en annan av hans göteborgs- 
bekanta, nämligen Stina Frisell, som julen 1904 skänkt honom ett exemplar av 
Frödings dikter.7 Vilket intryck Frödings lyrik gjorde på honom är svårt att

6 Artikeln Zwei nordische Frauenbücher, 
Bremer Tageblatt, 21.8.02. Bücher, Theater, 
Kunst, s. 45—48.

7 Stina Frisell (f. Waern), 1862-1944, var 
kusin till Lizzie Gibson och gift med Erik 
Frisell, chef för Grängesbergsbolaget. Rilke
3 — 654179 Samlaren 1965

besökte vid ett par tillfällen det Frisellska 
hemmet under Göteborgstiden. Han fäste sig 
vid den allmänt omtyckta Stina Frisell och 
sände henne hälsningar, så t. ex. genom Lizzie 
Gibson (29.8.08) och Ellen Key (9.10.08). 
Han träffade f. ö. henne och hennes dotter
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avgöra, men vid ett tillfälle kallar han en Frödingdikt »wunderschön und tief».8 
Han översatte rentav Frödings Narkissos i dess helhet, och eftersom han aldrig 
översatte annat än det som talade direkt till något hos honom själv, kan man 
utan större risk anta att också Frödings dikt gjorde det.

Narkissos
Er sah ins Wasser, auf Knieen liegend,
das Dunkel war sein Trost und, Schleier schmiegend
um jenes Bild, war ihm sein Freund die Nacht.
Die Sonne kam und, scharf vom Tag beschienen,
ergab sich das Verzehrte seiner Mienen;
die W ange leer, sein Schönsein durchgebracht.
Er sank zusamm, sein Bau war ganz zerbrochen,
im Blute fühlt er Fieberfeuer kochen,
der Brand trank ihm sein Blut und frass die Lunge.
Und laut, wie früher, rief er, rief: »Narkissos!»

Narkissos!
klang Echos Antwort dumpf von Bergeszunge.9

Dramatikern Strindberg tycks Rilke ha lärt känna tämligen sent, nämligen 
först då han 1912 läste den då nyutkomna översättningen av kammarspelen 
med motvillig beundran och för Lou Salomé berättade om det starka intryck 
de gjort: »Vor ein paar Abenden las ich die }Kammerspiele’ des alten Strind
berg; sie sind furchtbar, furchtbar: es ist grauenhaft, dass alte Männer so ab- 
schliessen wie die kleine dreiundzwanzigjährige Dauphine, deren letzte Worte 
waren: Fi de la vie, —  ne m ’en parlez plus. [...] Bei Strindberg aber müssen 
Kräfte sein, die Kraftmassen eines Bergsturzes; d i e s e  W elt zu haben und 
trotzdem zu sein, zu leisten, dies ist über alle Begriffe. Denn er s p r i c h t  ja 
nicht nur von dieser Verzweiflung, zu der alles Anlass giebt, er m a c h t  etwas 
aus ihr, und er macht es herrlich, dass muss man ihm lassen.»1 Han fortsätter 
denna resonerande bedömning av kammarspelens Strindberg i ett brev till Tora 
Holmström senare i samma månad. Trotsaren Strindberg skulle ha varit lyck
ligare i en världsålder då han kunnat verka i kamp mot ett starkare och tydli
gare motstånd, menar han. Som man märker är det det gängse bilden av titanen 
Strindberg, som tränger sig på också hos Rilke: »Mit welchen Können ist diese 
entsetzliche Welt, bei deren Einsicht jeder andere wie verschüttet verstummt 
wäre, von ihm gebildet worden [...]. Die Kraft eines Elements scheint nötig,, 
um die Beweise dieser Zersetzung so enorm grossartig aufzubringen, um da zu 
schaffen, wo ein Riese nur noch stöhnen könnte. Mich hats tagelang beunruhigt 
und auch wieder befreit.»2

Carin (sedermera gift Gustaf Hellström) i 
Paris 1906. Till Ellen Key skrev han: »Be
sonders dank ich Dir für ein Wort über 
Stina. Sie ist eine von den Seelen, mit denen 
ich mich so recht unbeirrbar verbunden weiss. 
Diese Sicherheit ist so gross, dass ich sie im 
Frühling in Florenz an mir Vorbeigehen liess, 
weil mir eine ungewollte Begegnung ein un
wichtiger Zufall schien, den man ruhig fallen 
lassen mag, bei der Fülle sorglosen Einver

stehens. Im Paradies sehen wir uns sicher je
den Tag; und es hat keinerlei Eile mit uns.» 
(9.10.08.)

8 Till Ellen Key, 9.1.06.
0 Gedichte aus fremden Sprachen, New York 

[1947], s. 367-368.
1 Till Lou Salome 7.12.12, Briefwechsel> 

s. 268-269.
2 24.12.12, Br 1, s. 368.



Varken Strindberg eller Selma Lagerlöf tycks dock ha satt några spår i Rilkes 
diktning.
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8.
Rilke och Ellen Key träffades ett par gånger också sedan Rilke hade lämnat 
Sverige. Vid dessa möten, liksom i den korrespondens som utspann sig kring 
dem, figurerar Ellen Keys essä som ett ständigt oroselement. Från Furuborg 
hade Rilke 2.11.04 i brev berättat för henne hur illa berörd han hade blivit av 
den illustrativa utstyrsel som essän hade fått i Ord och Bild, trots att han själv 
hade förmedlat det fotografi som placerats på essäns första sida. »Auf mich hat 
die Veröffentlichung meiner Bildnisse und der Handschrift wie ein Stoss ge
wirkt, so im tiefsten gegen mein Gefühl!» Han önskade rentav att hon skulle 
uppge tanken på att ge ut essän som en separat broschyr i Tyskland. »Es ist 
mir fast quälend, mir so ein [...] Bändchen vorzustellen mit noch anderen Bil
dern, facsimilierter Handschrift und diesem ganzen Aufwand, der mich wehe 
tut.» Vid mötet på Oby, där Rilke fått sitta och i lugn och ro samtala med 
henne i hennes arbetsrum, tycks hans irritation över essän ha sjunkit undan. 
Men den återkom med förnyad styrka. Trots hans upprepade invändningar avan
cerade emellertid arbetet på den tyska översättningen, som skulle utges av Bard. 
Rilke fick finna sig i att göra det bästa möjliga av situationen. Han lånade till
baka de båda Fragebogen-breven för att kontrollera citaten och han gick i kor
rektur igenom hela Mizi Franzos’ översättning, i vilken han gjorde smärre för
ändringar av citat och satsbyggnad. Samtidigt som han meddelar Ellen Key 
detta (12.5.05) framhåller han att han ytterst gärna såge att de familjära av
snitten helt uteslöts, »die ganze Verheiratung mit Westerwede und Paris und 
Rom». På den punkten tillmötesgick Ellen Key hans förståeliga önskan: ver
sionen i Seelen und Werke, 1911, saknar dessa partier.

Lustigt nog hade han ingenting emot att hon muntligen framförde samma 
saker —  så stor tilltro hyste han nämligen till hennes personliga utstrålning 
från föreläsningskatedern. Saken var aktuell, ty Ellen Key höll 1905 ett före
drag om Rilke i såväl Prag som Dresden. Detta föredrag fick en för Rilke ge
nomgripande personlig betydelse — det medförde nämligen ett närmande till 
fadern, rentav en försoning med denne. Det faktum att den berömda Ellen Key 
ägnade den i faderns ögon misslyckade sonen en sådan uppmärksamhet, fick 
den äldre Rilke att inse att sonens litterära verksamhet verkligen var någonting 
värd, och i förhållande till sonen blev han som en omvänd hand. På grund av 
sjuklighet kunde fadern inte infinna sig till föredraget, men Ellen Key sökte 
personligen upp honom, och Rilke tackade henne av hela sitt hjärta för den 
oerhörda glädje som hon därigenom berett hans far —  »die grösste Froheit, die 
noch kommen konnte, has Du, liebe, in sein Alter getragen...»  (9.3.05). När 
fadern jämt ett år senare avled var det därför till Ellen Key (jämte Rodin) som 
Rilke telegrafiskt meddelade sin förlust: »Mein herzensguter treuer Vater ist 
gestern früh gestorben» (Prag 15.3.06 [GB 1 b]).

Då Ellen Key framförde föredraget i Dresden befann sig också Rilke i sta
den (han vistades på kuranstalten Weisser Hirsch). Det överenskomna samman
träffandet var tydligen efterlängtat, och Rilke måste ta natten till hjälp för att 
få sagt allt han hade på hjärtat. Det starkt gripande, hela fjorton sidor långa
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nattliga brevet, avslutat klockan 3 på morgonen till den 2.3.05, medan Ellen 
Key befann sig i sitt rum i ett hotell i närheten, utgör den ena, känslomässigt 
översvallande ytterligheten i hans beroendeförhållande till Ellen Key. De pate
tiska tonfallen saknar inte täckning i hans känsloliv. »Du bist nur wenige 
Häuser von mir entfernt und ich sitze und denke an Dich und mag nicht 
schlafen. Du Liebe, es ist so gut Dich wiederzusehen und den Druck Deiner 
guten Hand noch recht lange nachzufühlen.» Ur det korta ögonblick han träffat 
henne ensam bland alla människorna, »aus diesem Augenblick holte ich mir so 
tiefe Freude und das Gefühl jenes vollkommensten Geborgensein’s, nach dem 
ich mich in all meinen mutterlosen Jahren sehnen musste». Han erinrar om att 
hon har givit honom sitt hemlands älskvärda och trofasta människor, och som 
en ängel går hon nu till fadern med budskapet om sonens framgång på ett 
fält som fadern inte tidigare förstått betydelsen av: »Du weisst nicht wie viel 
Du mir mit diesem Wege thust!»

Men främst upptas brevet av ett brinnande enträget försök att förklara för 
Ellen Key varför han känner ångest inför det slags offentlighet som hon samma 
dag i sitt föredrag gett åt honom och hans författarskap, Det är inte bara det 
att han känner sig ofärdig och att det som han hittills åstadkommit inte är värt 
sådan uppmärksamhet. I likhet med ett frö i jorden behöver också han mörker 
och »Verborgenheit» —  »einen gewissen Grad von Unbekanntheit mir zu er
halten, das ist mir fast noch nöthiger als das tägliche Brot». De största och vik
tigaste verken härstammar ur stillheten, ur det okända, och han påpekar att 
Selma Lagerlöf ännu var okänd när hon skrev Gösta Berlings saga. »Und ich 
bin noch so weit von einem wirklichen Werke, muss erst noch arbeiten lernen, 
muss noch zehnmal von vorne anfangen . . .  kann ich da wollen, dass die Auf
merksamkeit der Leute auf alle diese Vorbereitungen sich wenden sollte?», frå
gar han. Han medger visserligen att han har åstadkommit en början, men man 
får inte tvinga den på folk, och han bönfaller därför Ellen Key om försiktig
het: »Lass uns vorsichtig sein, liebe, gute Ellen.» —  Rilke känner sig utlämnad 
och förekommen.

Också en annan sak har Dresdenföredraget förvissat honom om, nämligen 
att han i grunden står främmande för den tyska publiken, liksom de för ho
nom. Han kände hur den bemötte Ellen Keys översvallande hjärtliga värme 
med kyla, motstånd och förkastelse, och för egen del beklagar han sin oför
måga att möta publiken med samma öppenhet och förtroende som var honom 
så självklart vid uppläsningen i Göteborg: »da war ich jedem gleich gut und 
er war keiner im Saale, dem ich nicht vertraute». Han kan inte se någon annan 
förklaring än att felet måste ligga hos publiken, eftersom det inte är något fel 
på hans vilja. Ellen Key får inte förväxla tyskarna med svenskarna. I hennes 
land, menar Rilke, besitter människorna på ett helt annat vis inre mognad, är 
öppna och beredda till erkännande och glädje. Alltmer har han kommit till in
sikt om att han riktar sig till de få; han har aldrig räknat på andra läsare än 
»verstreute Einzelne». Han skriver: »Diese Begegnungen (so selten sie sein 
mögen) sind die einzige natürliche Beziehung meiner Kunst zu den Menschen; 
ganz von selbst, da und dort, muss einer zu mir kommen und ich kann mir 
nicht denken, dass es viele sein können. (Wenn nicht ein Missverständig sie 
rufen soll.)»
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Det kan inte ha varit lätt för den entusiastiska handlingsmänniskan Ellen 
Key, trots hennes sympatiska förståelse för unga sensibla människor, att finna 
ett praktiskt handlingsalternativ i Rilkes djupt kända men motsägelsefulla 
bönebrev, särskilt som han i nästa andetag erkänner att det måste finnas sådana 
enstaka, förstående läsare, som han behöver, även i den talrika publik som söker 
sig till Ellen Keys föredrag. Hans sanktionerar också hennes förestående besök 
i Prag. »Auch zu den Pragern sprich offen von Deinem Kinde, — sie müssen 
es hören und werden gerne zu glauben geneigt sein. Aber den andern, liebe, 
liebe Ellen, lass uns vorsichtig geben, nur ganz Wirkliches. Warum sollen wir 
es mit ihnen allen theilen, dieses Geheimnis unserer Zusammengehörigkeit und 
Hoffnung, — dass sie doch nicht zu theilen verstehen?!»

Fanns det en olöslig känslokonflikt inom Rilke själv i hans förhållande till 
Ellen Key och hennes insats för honom, så fanns det också en klar motsättning 
mellan hans skygga känsloaristokrati och hennes optimistiska och demokratiska 
utvecklingstro, som för henne omfattade också känslans och konstens områden.

Året närmast efter detta möte kännetecknas av en flitig brevväxling. Rilke 
höll Ellen Key underrättad om sina vistelseorter, yttre upplevelser och närmaste 
planer, bland annat en tilltänkt avstickare till Skandinavien i samband med den 
föredragsturné som han genomförde senvintern 1906, och han berättade om sin 
nya plats hos Rodin. Ellen Key sände honom till Verhaeren (otryckt parti av 
brevet till Ellen Key 29.11.05) och hon gav honom råd i samband med hans 
långt avancerade planer på universitetsstudier. Essän spökar alltjämt. Rilke lyc
kades placera den i en pragtidskrift, Deutsche Arbeit, och en avsidesreplik i 
ett brev till Lou Salomé ger en fingervisning om hans baktanke med publice
ringen:
ich bin [...] froh, dass es zunächst in der Deutschen-Arbeit verschwindet und hoffe 
im Stillen, dass die spätere Buch-Ausgabe unterbunden wird. Ist es nicht seltsam, wie 
wenig Beobachtung in alledem ist, wie viel vorgefasste Meinung, wie viel Absicht, ge
wisse Dinge um jeden Preis zu beweisen, wie viel gutmüthiges und durch keine Er
fahrung eingeschränktes Vor-Urtheil?

Oder hattest Du einen stärkeren Eindruck? —  mir scheint es glatt und etwas süss, wie 
ein Porträt-Relief von einem Thorvaldsen-Schüler.3

Hans förhalningstaktik irriterade Ellen Key, som till sist knorrade över hans 
ovilja att ge klartecken till en tysk separatutgåva; den kommer att te sig ur
gammal, när den äntligen kommer ut, i synnerhet som andra under tiden hun
nit utge sina Rilkestudier, klagar hon och utbrister moderligt förebrående: »Ich 
finde [?] dass ich dein (Hyper)Sensitivitet nachgegeben habe, mein liebes 
Kind!»4 Men Rilke står på sig, och Ellen Key böjer sig så småningom för 
hans bestämda önskemål.5

Deras nästa sammanträffande ägde rum i Paris våren 1906, bara fjorton da
gar efter Rilkes nödtvungna uppbrott från Rodin ute i Meudon. Ellen Keys 
vistelse varade från den 27.5 till den 17.6, och Rilke utgjorde hennes sällskap 
och ciceron under större delen av denna tid, då han var sysselsatt med nyredi
geringen av Das Buch der Bilder. De besökte redan första dagen Louvren, upp-

3 23.11.05, Briefwechsel, s. 219. 5 Rilke till Ellen Key 27.6.07 [GB 2 a],
é 22.6.[07], Kungl. Bibi., sign. MFH225: 3. Ellen Key till Rilke odat. från Florens slutet

av juni 07, MFH 225: 3.
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sökte gemensamt Verhaeren, gjorde tillsammans med Paula Modersohn-Becker, 
Johan Boj er och dennes hustru en utflykt till Chantilly, besökte konstutställ
ningar, såg tillsammans Vildanden på Théatre Antoine, och Ellen Keys avrese
dag följde Rilke henne till Fontainebleau. För Clara Rilke har han i en serie 
brev skildrat sammanträffandet och sitt intryck av henne. Av den mycket per
sonliga karaktärsstudie, som breven formar sig till, framgår det att han nu har 
fått henne på avstånd. Hans kritiska blick har skärpts och hon har blivit ho
nom nästan en främling. Han har visserligen utbyte av samvaron, känner en 
alldeles naturlig och omedelbar beundran för mycket hos henne: »Sie hat aus 
einem nicht geglückten Feben etwas Glüchliches gemacht; sie hat sich zu ganz 
wichtigen Dingen in Beziehung gesetzt und hat sich ins Leben verliebt und 
aufs Leben verlassen mit einer reinen Bereitschaft und sorglosen Heiterkeit.» 
Men om det som tillhör »det innerliga», det inre, finner han det nu vara nästan 
omöjligt att tala med henne, »weil sie noch so gewisse Festtagsideale hat und 
lauter Sentiment, das in Wärme sofort in Rührung übergeht.»6 Hans analys av 
ödet Ellen Key är skakande, genom att den saknar den ironi och det gyckel 
som präglar t. ex. Norlinds karikatyr i Borgebyminnen. Rilke är själv tagen av 
vad han bevittnat, eller snarare först nu anser sig ha upptäckt. Det förefaller 
honom som om det inte längre skulle finnas något kvar av henne, »so ist sie 
benagt und angefressen von allen diesen Rattenseelen, die an ihr hängen. [...] 
Wie sie nichts mehr sieht und hört, weder Menschenschicksal, das unaufhör
lich auf ihr abgeladen wird, noch Kunstdinge, die sie wie ein Schullehrer 
konstatiert, ohne irgendwas davon zu nehmen oder nötig zu haben [...].» Det 
är tragiskt men rättvist att hon har förvandlats tili ’die gute Allerweltstante’: 
»Man kann nichts Aussergewöhnliches [...] zum Tagtäglichen machen wollen 
und zum Beruf.» Hennes öde fångar han i en metafor: »O alle diese lautlosen 
Verwandlungen des Lebens. Dieses nicht mehr das sein und nicht mehr jenes, 
während man glaubt, es zu werden. Dieses Ausströmmen, leise, wie eine um
gefallene Flasche, die liegt und sich ganz wohl fühlt und doch Schon wertlos 
ist wie eine zerschlagene.»7

Rilkes karaktärsstudie gör ett så starkt intryck, därför att den härstammar 
från en som verkligen beundrat henne, känt sig själsligen befryndad med henne 
och i hennes livstro känt igen en målsättning som varit hans egen. Hans upp
görelse med det hon representerar är lika mycket en uppgörelse med en del av 
honom själv. I Rilkes teckning lyfter sig emellertid gestalten och ödet Ellen Key 
över det partikulära och närmar sig den fiktiva värld där tragedins gestalter 
vistas, och där det är alldeles likgiltigt om en karaktärsteckning är »rättvis» 
eller inte. Som Rilke konstaterar, kunde deras avsked på stationen i Fontaine
bleau inte ha skett under mer symboliska former:

W ir waren schliesslich völlig ohne Kontakt, und unsere gegenseitigen Freundschafts
bezeugungen waren zu blossen Umgangsformen geworden und wurden mit ein paar 
Griffen bedient wie eine Maschine. Auf dem kleinen Bahnhof von Fontainebleau-Avon, 
von dem unsere Züge nach verschiedenen Richtungen zu fast gleicher Zeit abgingen, 
erhob sich dieser Zustand von selbst zum Symbol und verlor so, wirklich geworden, sein 
Drückendes: ganz wie in einer Dichtung eine Situation, in ein Gleichnis auf genommen,

6 Till Clara Rilke 29.5.06, GB 2 a, s. 18- 7 Till Clara Rilke 14.6.06, GB 2 a, s. 32—
34; Br 1, s. 138-139.2 2 .
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das Momentane, Peinliche und Haltlose verliert und voll Deutsamkeit wird und innerer 
Gültigkeit, im Augenblicke, wo sie in ein Bild ganz restlos eingeht [.. .].8

Han förmodar dock att Ellen Key inte uppfattat situationen på samma sätt, 
vilket tyder på att han undvikit att visa henne sin ändrade inställning. Att 
han bedömt rätt på den punkten visas också av Ellen Keys vänliga rader från 
Schweiz fjorton dagar senare: »Wie schön war es in Paris! Und arbeitest Du 
gut? Wie herrlich der Tag in Fontainebleau! Grüsse Verhaerens! / Deiner, in 
dir froher / Ellen Key.»9

Trots den besvikelse som mötet innebar för Rilke satte det spår i det verk 
som sysselsatte honom och som han tydligtvis redan nu betraktade som sitt 
första egentliga arbete efter de många åren av förberedelser på vers och prosa: 
Die Aufzeichnungen. Under Furuborgstiden hade han inte vågat ta i tu med 
romanen, och i Paris hindrade nyredigeringsarbetet honom: »Ich bin noch weit 
vom Malte Laurids; der Cornet und das B. d. B. müssen erst ganz druckfertig 
sein.»1 Men om han inte direkt sysslade med romanmanuskriptet, så befann sig 
Malte Laurids dock ständigt snett bakom hans axel, också då han och Ellen 
Key såg föreställningen av Ibsens Vildanden. Det var en utmärkt föreställning, 
väl genomtänkt och spelad, som lät de båda kvinnliga huvudpersonernas inre 
glans tränga fram nästan till ytan.

Da war ganz Grosses, Tiefes, Wesentliches. Jüngstes Gericht und Urteil. Endgültiges. 
Und auf einmal war die Stunde da, da Ibsens Majestät mich anzuschauen geruhte, zum 
erstenmal. Ein neuer Dichter, zu dem wir noch W eg um W eg gehen werden, nun da 
ich einen weiss. Und wieder ein Missverstandener mitten im Ruhm. Ein ganz anderer, 
als man ihn sagen hört. Und noch eine Erfahrung: das unerhörte Gelächter des franzö
sischen (allerdings sehr unteren) Publikums, an den leisesten, wundesten, schmerzlichsten 
Stellen, wo schon das Rühren eines Fingers wehe getan hätte. Da: Gelächter. Und wieder 
begriff ich Malte Laurids Brigge und sein Nordischsein und sein Zugrundegehen an 
Paris. W ie sah und empfand und erlitt er es.2

Denna episod, upptäckten i Ellen Keys sällskap av Ibsens missförstådda stor
het, innefattad i hans egen upplevelse av faran att genom Ellen Keys förmed
ling bli utkastad till mängdens beundran, gick rakt in i Rilkes sinne, omvand
lades och tog form i ett par dunkelt lysande sidor om den store norske drama
tikern i Die Aufzeichnungen. Ibsens namn nämns ingenstans på dessa sidor, 
utan han apostroferas som Eigensinniger, Du Einsamster, Abseitiger, Miss
trauischer osv.3 Att i Rilkes karakteristik av diktaren, som i sina verk ständigt 
otåligare, ständigt mera förtvivlat sökte den inre synens ekvivalenter bland de 
synliga tingen, igenkänna Vildanden, En folkefiende, Gengangere och Brand 
vållar dock inga större svårigheter: »Da war ein Kaninchen, ein Bodenraum, 
ein Saal, in dem einer auf und nieder geht: da war ein Glasklirren im Neben
zimmer, ein Brand vor den Fenstern, da war die Sonne. Da war eine Kirche 
und ein Felsental, das einer Kirche glich. Aber das reichte nicht aus; schliess
lich mussten die Türme herein und die ganzen Gebirge; und die Lawinen, die 
die Landschaften begraben, verschütteten die mit Greifbarem überladene Bühne 
um des Unfasslichen willen.»4

8 Till Clara Rilke 21.6.06, GB 2 a, s. 36- 2 Till Clara Rilke 29.5.06, GB 2 a, s. 22.
39; Br 1, s. 141—143. 3 GW, V, s. 98-100.

9 3.7*06, Kungl. Bibi., sign. MFH 225: 3. 4 lhid., s. 101-102.
1 Till Clara Rilke 25.5.06, GB 2 a, s. 17.
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För Malte — liksom för Rilke — får Ibsen illustrera ryktbarhetens fara. De 
människor som för inte länge sedan stod diktaren emot umgås nu med honom 
som en av sina likar, heter det. De har fått honom i sitt våld, har satt hans 
ord, »hans rovdjur», i sin fåfängas burar och visar fram dem på torgen utan 
fara. Malte fruktar berömmelsen, »diesen öffentlichen Abbruch eines W er
denden, in dessen Bauplatz die Menge einbricht, ihm die Steine verschiebend», 
och han råder den unga människa som inom sig känner att något pockar på 
uttryck, att dra nytta av sin obemärkhet. De största farorna är inte motstånd 
och förkastelse, vilka håller den unga människan samman inom sig själv, utan 
»die listige Feindschaft später des Ruhms, die dich unschädlich macht, indem 
sie dich ausstreut». Kommer ditt namn ut bland människorna, tag då ett annat 
och göm det för alla, råder Malte den okända unga människan till vilken han 
riktar sina ord.5

Det betydande självbiografiska element som Rilke lagt in i Maltes teckning 
av Ibsen och dennes diktning gäller även för Maltes syn på vad han som för
fattare ännu åstadkommit. Den utvecklas på ett par sidor i början, där man 
återfinner de bekanta orden om all den samlade erfarenhet som krävs för att 
kunna skriva vers: »mit Versen ist so wenig getan, wenn man sie früh schreibt. 
Man sollte warten damit und Sinn und Süssigkeit sammeln ein ganzes Leben 
lang und ein langes womöglich, und dann, ganz zum Schluss, vielleicht könnte 
man dann zehn Zeilen schreiben, die gut sind.»6 Men alla Mal tes dikter har 
tillkommit på annat sätt, och därför är de ingenting. Att detta är en bedömning 
som avspeglar Rilkes uppfattning om det låga värdet hos den diktning som han 
själv dittills åstadkommit, det är något som klart framgår bland annat av hans 
många undvikande manövrer i breven till Ellen Key så snart hennes essä är 
på tal.

Käte Hamburger skriver, parentetiskt, att Rilkes och Ellen Keys förbindelse 
senare upplöstes. Hon antyder också en rad faktorer som ledde till denna bryt
ning: Ellen Keys tro på en personlighetsstegring var oförenlig med atmosfären 
av rådlöshet och ångest i Die Aufzeichnungen, och på grund av hennes »buller
samma sociabilitet» kunde han inte längre tåla henne.7 I stora drag är denna 
teckning givetvis riktig, men inte desto mindre i detaljer missvisande.

Det skulle inte ha varit förvånande om förbindelsen verkligen hade upplösts 
efter samvaron i Paris 1906, med Entfremdungsupplevelsen på stationen i Fon
tainebleau som slutvinjett. Det är inte bara Käte Hamburger som velat se det 
så.s Men så blev det inte, även om distansen kom att markeras alltmera från 
Rilkes sida. Redan i mars året därpå uppsökte Ellen Key honom på nytt, nu på 
Capri, där hon stannade i fyra dagar (12.3-16.3). Rilke återfann något av den 
gamla Ellen Key och tillbragte många angenäma timmar i hennes sällskap, 
men kände sig ändå lättad då hon reste.9 Ett bestående resultat fick hennes be
sök, eftersom det föranledde honom att ta itu med översättningen av Elisabeth 
Barret-Brownings »portugisiska» sonetter.1

Den sista gången Rilke och Ellen Key träffades tycks ha varit i Paris våren
5 Ibid., s. 98-99. α Till Clara Rilke 15.3.07, GB 2 a, s. 221—
6 Ibid., s. 25. 222. Jfr Rilke till Ellen Key 12.3. [GB 2 a]
7 A. a., s. 610. och 16.3 [GB 2 + 2 a].
8 Jfr Urban Torhamns artikel På skilda 1 Jfr ovan s. 9. 

plattformar, Dagens Nyheter, 22.6.1955.
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och försommaren 1909. Korrespondensen lämnar inga närmare upplysningar 
om saken, men från Strand skriver Ellen Key tillbakablickande 16.11.1921: 
»Lieber Rainer, es kommt mir vor als wäre ein Jahrhundert verflutet seit wir 
uns sahen in Paris mit Lou.»2 Genom en anteckning i Lou Salomés Gedächtnis
buch für Rilke kan sammanträffandet bestämmas till maj, och ännu i juni fanns 
Ellen Key kvar i Paris. Den 12.6 rapporterar nämligen Rilke till Lou Salomé 
att han träffat henne: »Neulich war ich eine ruhige Stunde lange bei Ellen, 
um die Zeit, da die Gitterschatten der Laternen von draussen das verschalte 
Zimmer in die seltsame Spitze einhüllen.»3

Någon öppen brytning kom således aldrig till stånd och Rilke tog aldrig 
uttryckligen och definitivt avstånd från henne. Han gjorde det inte ens efter 
hennes oförstående, strängt kritiska bedömning av Die Aufzeichnungen som 
hon lade fram i tillägget till essän, då hon lät den ingå i essäsamlingen Verk 
och människor (1910), i vars tyska upplaga Mizi Franzos’ översättning äntligen 
fick en plats, Werk und Seele (1911). Hon ger sitt erkännande åt »den under
bara konst med vilken själsskildringen är utförd»,4 men boken som helhet 
liknar hon vid ett fruset novemberlandskap, med svaga dofter, bleka färger och 
höstlik stillhet. Maltes själstillstånd, hans fullständiga ensamhet bland människor, 
benämner hon psykopatisk, »en genom överkänslighet sjuk vorden människas 
självbekännelser». Framför allt reagerar hon mot den kvietism som hon fin
ner i Maltes passiva bejakande av sitt öde. Han är en sömngångare. »Ser han 
något omkring sig, då föranleder det honom att milt och stilla ironisera över 
människornas underligheter. Det är en ironi av samma slag som Sigbjörn Obst- 
felders, han, vilken kände sig ha hamnat på ’en fejl Klode’. Men», tillägger 
hon, och läsaren känner att Ellen Key därvid inlägger en kraftig gensaga mot 
bokens hållning och tendens sådan hon uppfattat den, »tanken att med en enda 
rörelse bidraga till en ändring av det förvända, inträder aldrig hos Brigge: 
den enda impuls, livet omkring honom väcker, är att flykta; den enda känsla, 
intrycken kvarlämna, är fruktan».5 Hon räknar rentav allvarligt med att ett 
själstillstånd sådant som Brigges kan förstumma en diktare, men hon hoppas 
att Rilkes skildring för hans del skall innebära en befrielse ur samma tillstånd.

Rilke tycks inte ha redovisat sitt intryck direkt till Ellen Key, men han 
snuddar vid sin reaktion i ett brev till Lou Salomé: »Die gute Ellen Key hat 
mich natürlich umgehend mit dem Malte verwechselt und aufgegeben.»6

9·
Från perioden 1909— 1912 har inga brev mellan dem bevarats, och om det 
över huvud förekommit någon korrespondens bör den ha varit mycket tunn, 
exempelvis någon hälsning i samband med översändningen av den sista dikt
boken 1909. Efter detta år kan man inte längre tala om korrespondens i egent
lig mening, utan snarare om enstaka brev. Ett par av dem saknar emellertid inte 
intresse.

Men först några ord om det brev, daterat Paris 9.10.08, som avslutar den 
egentliga brevväxlingen, eftersom Rilke här ger en teckning av sin sinnesbe

5 Ibid., s. 158-159. Trogen övers, i Werk 
und Seele, s. 228-229.

6 Briefwechsel, s. 246.

2 Kungl. Bibi., sign. MFH 225: 3.
3 Briefwechsel, s. 229, 232.
4 Verk och människor, s. 161.
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skaffenhet och sin konstsyn just under slutskedet av Die Aufzeichnungens till
komst. Det utgör svar på ett brev från Ellen Key, daterat 5.io .[o8], i vilket 
hon i översvallande ordalag betygar sin beundran för Rilkes sonettöversättningar, 
som han sänt henne. Hon gläder sig, självfallet, åt att han kunnat återuppta 
umgänget med Rodin, och hon rapporterar vad hon och Lou Salomé gemen
samt anser om Rilkes senare lyrik. (Ellen Key hade tillbragt fyra augustidagar 
hos Lou S.) De båda damerna är inte helt nöjda med sin före detta skydds- 
ling: »Lou [...] und ich haben dasselbe Gefühl: dass du deine Gedichte [...] 
zu viel am Schreibtisch machst; dass sie nicht immer von starken Erlebnissen 
zu dir kommen, nicht immer in dir singen und klingen, spontan und stark! 
Auch deine Freunde zwischen die Kritiker, z. B. W. Michel, sagen dasselbe!» 
(Det är en kritik som Ellen Key sedan upprepar i essätillägget; hon föredrar 
Rilkes tidiga känslosamt subjektiva lyrik framför hans mera plastiska dikter, 
hans »tingdikter»). Och med oemotståndlig naivitet tillfogar hon i sitt och vänin
nans namn: »Wir wünschen dir eine grosse (am liebsten unglückliche!) Liebe 
und Tausend andere, schöne Dinge!»7

På detta svarar Rilke, att hans nästnästa (übernächstes) bok i full utsträck
ning kommer att lugna dem. Hans samvete är gott, förklarar han; han anser 
sig förstå den kritik som riktats mot honom, men framhåller samtidigt att hans 
senaste böcker varit en övning: »die ’Neuen Gedichte’ zumal und der Neuen 
Gedichte zweiter Band [...] sind eine Schule für mich: ich muss mich aller 
Dinge bemächtigen, aller ohne Ausname, auch derjenigen, die mir nicht von 
vornherein nahe stehn. Ich muss wissen, dass ich die W elt fassen kann, in 
welcher Verwandlung immer.» Och han fortsätter omedelbart, med en insikt 
som han vunnit redan under vistelsen hos Rodin i Meudon:

Und zweitens: ich muss mir die Fähigkeit erwerben, immer zu arbeiten, d. h. in allem, 
was mir begegnet, Anforderung, Aufgabe, Anspruch an künstlerische Verwirklichung zu 
sehen — : diese beiden nächsten Pflichten meiner Entwicklung gehen vielfach ineinander, 
ergänzen sich gegenseitig und sind eigentlich eine einzige Pflicht, die mir nicht durch 
Überlegung aufgegeben worden ist, sondern in die ich recht unwillkürlich und herzlich 
hineingestellt worden bin: Gott weiss wie. Und nun thu ich sie ehrlich jeden täglichen 
Tag, und Ihr werdet merken, dass es nicht vergeblich war, wenn es mir gelingt, sie ganz 
zu erfüllen. Niemals auch war ich weniger weggeflüchtet; niemals mit allen Sinnen so 
zum Leben hingekehrt, wie ich es gerade in diesem fortwährenden Erfassen geworden 
bin. Und was die Liebe angeht, so fehlt es nicht daran, weder an glücklicher noch an 
unglücklicher; wenngleich ich die zweite nicht unter diesem Namen zugeben mag, denn 
sie ist ja doch wohl die seligste; (was ja auch damit übereinstimmt, dass Ihr sie mir 
wünscht).

Efter 1908 förekommer inte längre personliga bekännelser av detta slag. 
Tonen i de sporadiska breven från de senare åren, efter 1912, är tämligen 
neutral, men Rilke tycks ändå ha varit angelägen att upprätthålla kontakten. 
Av störst intresse är de brevställen där han efterfrågar och diskuterar litteratur. 
Således ber han (5.4.1913) Ellen Key anmoda Bonnier att sända honom »die 
Aufzeichnungen der Malla Montgomery, die Du eingeleitet hast», som han 
önskar genomsöka för uppgifter om Bettina von Arnim, ett av hans gamla in
tressen. Han får boken med sitt eget namn inskrivet och utbrister i tackbrevet: 
»Herrlich, dass von Bettina soviel die Rede ist, lange hab ich mir so ein Buch

7 MFH 225: 4.
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gewünscht.» (i 1.4.1913.) Han påstår sig fortfarande kunna läsa svenska, men 
kännedom om Malla Silfverstolpe-Montgomery bör han ha fått genom hennes 
resejournal 1825—26, som utkom på tyska med inledning av just Ellen Key 
1912.8 Den bok som Rilke fått sig tillsänd — möjligen band IV av Memoarer 
utgivna av Malla Grandinson, Sthlm 1908-11, där Mallas möten med Bettina 
skildras — har han läst den 27.6.[13], och även om han inte har fått veta 
något om Bettina som han inte förut vetat genom hennes egna uppgifter, så 
har han blivit betagen av den svenska memoarskriverskan själv: »Malla selbst, 
im rührend-stillen Verzicht ihrer Erscheinung, ist mir über dem Lesen sehr 
lieb und herzlich geworden», och när han åter någon gång tar upp det svenska 
språket, vill han obetingat läsa också det memoarband vari hon behandlar sin 
barndom. I samma brev efterfrågar han en bok av Per Ulrik Kernell, vilken 
Ellen Key har omnämnt. Kernell var en ung begåvad student (f. 1797) som 
omkring 1820 spelade en viss roll i det romantiska Uppsala. Malla Silfverstolpe 
fäste sig djupt vid honom och tog hans förtidiga död mycket hårt. Han avled i 
Erlangen 1824 under en Tysklandsvistelse som fört honom i nära vänskap med 
August von Plåten. Han var den indirekta orsaken till Mallas memoarskrivande, 
eftersom han hade tagit löfte av henne att åt honom skriva ner sina minnen 
från barndomen och ungdomen, ett löfte som hon efter hans död ansåg dubbelt 
förpliktande. Den spirande förälskelsen mellan Kernell och den betydligt äldre 
Malla kan mycket väl ha väckt Rilkes intresse. Rilke fick låna Kernells bok, 
dvs. en samling brev och dagboksanteckningar, Per Ulrik Kernells anteckningar 
under en resa i det sydliga Europa (1825), men när han återsänder den till 
Ellen Key gör han det inte i sådana ordalag att det klart framgår att han har 
läst den.

Ellen Key sjönk under åren efter 1909 tillbaka till att bli en i raden av de 
»nordiska människor» med vilka Rilke upprätthöll en viss kontakt, därför att 
han hade ett behov av att läsa och diskutera nordisk litteratur. Under kriget 
(1915) sände hon honom några brev, som han inte tycks ha besvarat, och så 
sent som 1921 lät hon höra av sig. Hon säger sig då inte på åratal ha haft 
några underrättelser om honom, men hoppas att ingen bomb träffat hennes 
käre Per Ulrik Kernell, som hon glömt att Rilke återsänt. Hon förutsätter tyd
ligen att hans förhållanden inte har ändrats under de år som gått, eftersom hon 
uttrycker en önskan att han skall ta Lou med sig till Strand och träffa Gibsons. 
Någon djupare kontakt med de senaste årens lyrik har hon inte skaffat sig; 
hon klagar över att diktkonsten sedan 1914 blivit mörk och dunkel och att hon 
inte heller i Rilkes diktning kan känna igen sin käre Rainer Maria. På Rilke, 
:som visserligen hade Sverige och Sverigevännerna i gott minne men som var 
på väg in i Duinoelegiernas och Orfeussonetternas översinnliga sfärer, bör dessa 
ord ha verkat som gengångare från en annan värld. Han avstod också från att 
kommentera dem.

Med en Entfremdung som inte gärna kunde ha varit mera total slutade till 
sist denna vänskap, som då den var som mest intensiv hade föranlett den unge 
hjälpsökande Rilke att i den äldre kvinnan se inte bara en ställföreträdande 
mor utan också en uppfostrarinna för hans dotter.

8 Das romantische Deutschland. Reisejour- Ellen Key, Lpz. 1912. 
mal einer Schwedin. Mit einer Einleitung von


