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ULF W ITTROCIC

Ellen Key och nittiotalets kulturdebatt

Hun indtager i Sveriges Literatur en fprende og midtpunktsamlende Stilling. Hun
har Angribere i ikke ringe Tal [ ------ ] men hun har Venner, Kammerater, Beund-
rere i hele den yngre Forfatterskare.

Georg Brändes: Samlede Skrifter, III (1900), s. 703 ff.

Fröken Key är vår samtida svenska radikalisms enfant terrible, men ur denna 
källa kunna framtidens kulturforskare hämta oskattbara bidrag till kunskapen 
om hur man kände och vad man ville i vissa kretsar i Sverige vid sista sekel- 
övergången.

Vitalis Norström: Ellen Keys tredje rike. En studie över radikalismen (1902)

På sitt tankeområde står hon inför vida, allvarliga och högt bildade kretsar runtom 
i Europa som en mycket märklig gestalt.

Per Hallström i Dagens Nyheter 15 dec. 1903

I.
Den 16 april 1894 höll Ellen Key i Vetenskapsakademiens hörsal i Stockholm 
ett halvtannan timme långt föredrag om C. J. L. Almqvist. I Brev til Politiken 
(infört i den danska tidningen 4/5) berättade A(nnette) V(edel) om evene
manget. »Kendte Ansigter dukkede frem överalt — Forfattere som Heidenstam, 
Levertin, Tor Hedberg, Kritikere som Alkman och Hellen Lindgren, Kunstnere 
som Richard Bergh — alle vilde de h0re, hvad Ellen Key havde at sige om 
’Sveriges modernaste diktare’. Hvem denne var, det havde allerede for Uger 
siden sat Sind og Gaetteaevne i Bevaegelse heroppe, men Gaaden var ikke lsenger 
ul0st. Ellen Key havde for fjorton Dage siden glaedet en talrik Tilh0rer skare i 
Kristiania med sit Föredrag over Ludvig Almqvist og derved vakt stort Interesse 
for den af Nordmaendene hidtil temmelig ukendte Forfatter. Men denne 
Gaadens Lpsning forhpjede kun end yderligere Spasndingen; hvad vilde Ellen 
Key sige, hvorledes forsvare denne Raskolnikov-natur, give denne Digter fra 
den fprste Halvdel af Aarhundredet en Plads som Nutidens moderneste Digter?»

Den unga Annette Vedel kände Ellen Key väl och hade rentav en tid bott 
hemma hos henne på Valhallavägen 15.1 Annette Vedel var dotterdotter till 
författarinnan Vendela Hebbe som umgåtts med Almqvist och som avled 1899 
i sin villa i Stockholms skärgård. En bror till Annette Vedel var litteraturhisto
rikern Valdemar Vedel som med sin inriktning på sjcelekundskab bidrog till 
att prägla »halvfemsernes» nya andliga klimat i Danmark. Själv hade Annette

1 »Då du lärde känna mig», skrev Ellen svåraste av alla livskonflikter». (Ellen Keys
Key till Annette Vedel 7/7 —95, »hade jag brev till A. Vedel finns i Ellen Keys samling
just genomgått en 3—4 års kris i mitt liv, under 52: 4, Kungl. Bibi.) Se kapitlet Kärleken och
vilken jag ropat efter döden och varit nära den stora krisen i min avh. Ellen Keys väg
att ge mig den själv, stadd som jag var i den frän kristendom till livstro (1953).
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Vedel en fin karakteriseringsförmåga, därom vittnar hennes nästan förälskade 
skildring av Ellen Key som föreläsare.

D0ren gik op, o g ind traadte Ellen Key med hurtige, lette Trin. En h0j, velformet 
Skikkelse, et lille Hoved med glat, blondt Haar str0get bort fra Tindingerne, en lav, 
bred Pande, et Blik, der med intelligent Ro saa ud over Tilh0rerne, et fint indtagende 
Smil —  og hun begyndte at tale. Stemmen l0d dasmpet, behersket, de gulbrune 0 jne 
lyste med förunderlig Klarhed, Munden med de fine, lidt ironiske Träsk blev endnu 
mere udtryksfuld, en Enkelhed, et Alvar over hele hendes Fremtrasden, en Adel og 
Harmoni over hele hendes Person, en Bl0dhed over hver Bevasgelse.

Min mor som under skolflicksåren hörde Ellen Key föreläsa på Arbetar
institutet i Stockholm minns den intimitet som hon förstod att skapa; hon fram
trädde med en flärdlöshet och naturlighet som väckte spontan sympati hos dem 
som inte på förhand var alltför negativt inställda mot hennes person och hen
nes idéer. Georg Brändes konstaterade vid sekelskiftet: »De, der har h0rt Ellen 
Key tale offentligt, vil have det bedste og retteste Indtryk af hendes Personlig
hed. Man kan ikke tale bedre, simplere, fastere, varmere, mere daempet og mere 
sikkert.» Och Klara Johanson erinrade sig på gamla dar hur »den mjuka, 
lågmäita men förunderligt bärande stämman» hörde till Ellen Keys »naturliga 
magi» som föredragshållare.2 Denna röst med sin lätta småländska skorrning 
gav liv och intensitet åt förkunnelsen — ty ett slags förkunnelse var det nästan 
alltid fråga om när Ellen Key föreläste.

Med sina inlägg om Huru reaktioner uppstå och Om yttrande- och tryck
frihet trädde Ellen Key på våren 1889 fram i offentlighetens rampljus.3 Det 
fanns på den tiden inte många »som vågade säga ett ord mot det då övermäk
tiga hyckleriet och den hätska förföljelseandan», erinrade sig Gustaf Fröding 
i ett brev till Ellen Key den 15 maj 1892. »Därför rörde det mitt hjärta att 
se en kvinna stå upp och föra de förföljdes talan —  ensam och förnekad av 
dem som borde vara hennes närmaste bundsförvanter.» Om Ellen Key nu 
sålunda förvärvade åtskilliga ovänner kunde hon i fortsättningen i allmänhet 
glädja sig åt den liberala och socialistiska pressens välvilja. Här stödde man 
henne verksamt i hennes kamp som kulturdebattör och kulturfrämjerska. De 
gamla tidningsläggen från nittitalet bekräftar riktigheten av Mauritz Hellbergs 
uttalande i en osignerad ledare i Karlstadstidningen den 1 juni 1898: »Ellen 
Key har nu fått den stora nådegåvan att väcka uppståndelse. Hon kan numer 
knappt tala offentligen utan att det blir storm efter hennes ord.» Hon använde 
sig i likhet med sin vän Verner von Heidenstam gärna av utmanande o-ch 
paradoxala formuleringar i tydlig avsikt att épater les bourgeois. Frispråkighet 
och ett robust skämtlynne hade präglat det herrgårdshem, vari hon vuxit upp. 
Som centralgestalt i Nya Idun, Juntan och andra föreningar och sällskap kunde 
hon på ett nästan överdådigt vis spela ut hela sitt breda mänskliga register.

Nittitalet fullföljde i flera avseenden åttitalets problemdebatt och Ellen Key 
engagerade sig i livstankar och samhällsfrågor av alla de slag. Hon var beredd 
att diskutera också mycket konkreta sociala spörsmål. Vid förstamajdemonstra-

2 G. Brändes: Samlede Skrifter, III (1900), 3 Se U. Wittrock, a. a., s. 292 ff.
s. 705. — K. Johanson: Sigrid Fridman -— 
oeh andra konstnärer (1948), s. 128.
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tionen på Ladugårdsgärde 1894 trädde flera talare upp vid Hjalmar Brantings 
sida; en av dem var Ellen Key som behandlade temat »kvinnan och normal
arbetsdagen». Det konservativa Vårt land gav Ellen Key och den liberale riks
dagsmannen Fridtjuv Berg det erkännandet att deras anföranden var »de sak
ligaste till innehållet och hovsammaste i form». Den 'socialdemokratiska tid
ningen Arbetet noterade »det pikanta, som onekligen ligger däri, att dottern 
till en svensk ’högvälboren grevinna talar arbetarnas sak vid en folkdemonstra- 
tion i det fria»; men framför allt var det »inläggets egen förträfflighet» tid
ningen ville framhålla. Jörgen, alias Georg Lundström, redaktör för Figaro, 
gav om också från andra utgångspunkter än Axel Danielssons organ Ellen Key 
sin fulla tribut: »Hon är en männens verkliga like: en lärd, talangfull, praktisk, 
flärdfri, kritisk, välvillig kvinna.» Jörgen fritog Ellen Key från misstanken att 
vilja göra »socialistpropaganda»; det var i medlande, upplysande avsikt som 
hon talade på ett socialistmöte, hävdade han. Hon ville ta avstånd från den 
salongsliberala kvinnorörelsen av typ Anna Hierta-Retzius och i stället »visa 
kvinnorna av folket, att de verkligen bildade och verkligen frisinnade och verk
ligen överklassiska damerna ej givet äro tokor, som ringakta sina fattiga, femi
nina, verkligen berättigade och lidande systrar i kvinnorättsanspråk»!

Jörgen slutade sin porträttering av Ellen Key i veckoavisan Figaro (nr 18, 
5/5 -94) med några biografica:

Hon höll på att aldrig bli född. Ty hennes far dyrkade den farlige Almqvist och skrev 
i Aftonbladet. Det ansågs redan på den tiden inte fint,4 och hennes mor vågade först 
inte ta honom. Men det skedde. Och Emil Key uppfostrade sin talangfulla dotter vid 
’Törnrosens bok’. Huruvida detta dock är bra —  betvivlar Jörgen. Men han medger att 
det snarare lyckats mycket, än misslyckats.

Jörgen var en kvick och originell skribent som själv annekterat hederstiteln 
»Sveriges förste causeur». »Visst är att en rättvist dömande eftervärld skall högt 
uppskatta hans nydaningar av språk och stil, hans ofta genialt träffsäkra namn- 
givningar, hela den intressanta återspegling av samtiden som kan avläsas 
genom hans med alla bizarrerier ändå ganska nyktert klara intellekt», skrev 
Hjalmar Branting i sin nekrolog (Soc. Dem. 4/5 1910; Branting: Tal och skrifter, 
X, s. 133 ff.). »Och ej minst ha vi socialister skäl att minnas den förstående sym
pati varmed han, trots alla förbehåll, mötte vår rörelses första framträdande, 
på en tid då ännu hela det intelligenta borgerliga samhället gapskrattade åt 
något så otänkbart som socialism i det gamla lugna Sverige.» Georg Lundström 
riktade sig till »den bildade herrpubliken» och var en inte obetydlig opinions- 
bildare. Om också politiken var hans huvudgebit följde han med intresse de 
kulturella händelserna under 90-talet. Han konstaterade på hösten 1897 (nr 44, 
30/10) att Svenska Dagbladet i dess nya regim rönt ett ståndskall från sina 
kolleger inom pressen; Figaro var den enda större tidning »som väl mottagit, 
i det mesta tänker lika med hr von Heidenstams kulturtidning, liberal till del, 
samhällsbevarande till del». Ellen Key förbisåg inte betydelsen av Jörgens 
välvilja. Som sin »outtröttligaste, trognaste riddare» betecknar honom honom 
i ett brev (21/12 -98) till Karl Otto Bonnier. Vid sidan av Figaro hörde Albert

4 Jörgen ger med orden »redan på den i dess senaste, för honom förhatliga regim
tiden» en försmädlig gliring åt Aftonbladet under makarna Retzius.
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Engströms Strix, där »de ha varit så genomhyggliga mot mig», till de tidningar 
som Ellen Key i sitt brev ville att Karl Otto Bonnier skulle förse med recen- 
sionsexemplar av hennes då nyutkomna Tankebilder. En särskild vikt lade hon 
för övrigt i ett annat brev (26/10 1898) till samma adressat vid de två jakt- 
slottsdialogerna i boken — »jag har aldrig skrivit något med sådan jublande 
glädje som dessa stycken», säger hon om sina båda almqvistpastischer.5

Ellen Keys Almqvist-föredrag hade strax uppmärksammats av Jörgen i en 
kommentar (nr 16, 21/4): »Ett intressant föredrag i glänsande stil. Fröken Key 
är härutinnan en kvinnlig Viktor Rydberg. Av fruntimmers litterära snusför
nuftighet fanns intet, men av entusiasm för och begrepp om ämnet mycket.»

Almqvist —  säger fröken Key —  är ’vår modernaste diktare’: genom likhet med 
(dock överträffande) symbolisterna, likhet med Tolstoj, genom revolutionär modernitet 
i äktenskapsfrågan etc.

Almqvist är seklets störste svenske diktare. Norrmännen ha Ibsen. Vi behöva inte 
skämmas för dem. Vi kunna ställa upp Almqvists namn, bygga en ny litteratur på 
honom.

Ja! Fröken Keys hävdande av hans betydelse högakta vi och, i framställningen, 
beundra. Men tron, att tiden vill gå några årtionden tillbaka för att hämta stenar och 
murbruk till den nya eran, är mer än optimistisk. Dess intresse räcker jämt och nätt till 
för dagens litterära företeelse. Och Almqvists namn som estetiskt krigsrop vore onödigt 
fattigdomsbevis —  så långt efter och då vi ha Strindberg.

Det märkliga är att Ellen Key genom sitt föredrag ändå lyckades ge incita
mentet till en almqvistrenässans kring sekelskiftet. 1 oo-årsjubileet av diktarens 
födelse 1893 hade i Sverige gått spårlöst förbi. Men i en tysk tidning publice
rade Ola Hansson på senhösten 1893 en längre, inträngande studie i Almqvists 
författarskap. När han sedan i de svenska tidningarna såg att Ellen Key före
läst om Almqvist skickade han henne sin uppsats. »Det förefaller mig», skrev 
han (22/4 -94), »att er uppfattning av mannens betydelse företer anmärknings
värda likheter med min, sådan som jag formulerade denna förliden höst i 
Vossische Zeitung med anledning av Almqvists hundraåriga födelsedag».6 Ellen 
Key träffade på sommaren 1894 Ola Hansson i Bayern. Hon berättade efteråt 
för Per Hallström om mötet: »Han har icke följt med det yngsta i vår litteratur 
(utom Fröding, som han på det livligaste beundrade) —  visste ej om Er, ej 
om Jane Gernandt eller Selma Lagerlöf.»

Ola Hanssons frödingsintresse manifesterade sig i en artikel i Die Nation 
(8/9 1894) med rubriken »Ein schwedischer Liedersänger». Hansson såg 
Frödings visdiktning som en specifik svensk art av »naturalismens övervin
nande» och menade att han genom sin anknytning till »folkandens» ursprungs
källor valt en bättre väg än Heidenstam. Ola Hansson betraktade Frödings 
lyrik i ljuset av sin hänförelse för Julius Langbehns germanska rasmystik i 
Rembrandt als Erzieher. Ellen Key hade skaffat sig den boken redan 1891,

5 De båda breven finns i Bonniers arkiv.
6 Brevet i Ellen Keys samling 55: 20 

(Kungl. Bibi.) Ola Hansson skickade också 
Ellen Key de nummer av tidningen där den 
långa essän var införd. Han hade året förut 
i ett brev (6/5 -93) lovordat Ellen Keys 
bok om A. Ch. Leffler och särskilt hennes 
där företagna kontrastering av fru Leffler och

Sonja Kovalevsky. »Och mig — jag är ju 
genom yrke, smak och läggning hemma på 
detta gebiet — har läsningen av detta kapitel 
skänkt mer intim tillfredsställelse än — ja 
än vad jag annars får att läsa däruppifrån. 
Det är det första utslag av verklig hygglig 
modern kritik som jag ännu sett ifrån detta 
underligt döda Stockholm.»
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samma år som den kom ut. Ett exemplar med massor av randanteckningar, 
utrops- och frågetecken finns i hennes bibliotek på Strand. (»Vilken vild 
konstruktion; Idiot; Vilka vansinniga paradoxer; Åsna!; Ursinnigare nonsens
har väl aldrig någon hasplat ur s ig .------Han är så genomtyskt dum med så
professorsafctig dogmatik------ .») Ellen Key gick emellertid själv alls inte fri
från den tidstypiska övertron på landskapskynnenas inverkan på diktarna. När 
hon vid Ola Hanssons femtioårsdag 1909 karakteriserade Skånes diktare och 
drömmare som »snabbt sönderbristande, sköra, mer än andra svenskar» dristade 
hon sig också att påminna om »att Fröding genom sin morfar är skåning»!7

Ellen Key och Ola Hansson var ense om att naturalismen hade gjort sitt 
och borde avlösas av en ny epok med en ny diktning. Hon hade strax den 
kom ut läst hans skrift Materialismen i skönlitteraturen (1892),8 där han 
spanar efter »siareverk som båda framtiden». I sin almqviststudie två år senare 
betonade Hansson gång på gång hur modern Almqvist tedde sig och hur dikta
ren på det ena området efter det andra hade trätt fram som »Durchbrecher, 
Vorläufer oder Neugestalter kraft seines Dornrosenlebens». Hjalmar Gullberg 
konstaterade med all rätt i sin utgåva av Ola Hanssons efterlämnade skrifter 
att denne på samma sätt som Ellen Key skulle ha kunnat ge sin essä titeln 
»Sveriges modernaste diktare».9 Genom sin publicering i ett utländskt forum 
korn Ola Hanssons uppsats emellertid inte att utöva något inflytande på alm- 
qvistsintresset i hemlandet. Ellen Keys föredrag om Sveriges modernaste diktare 
publicerades i Ord och Bild 1894 men också i en av denna tidskrift utgiven 
skriftserie 1897. Hennes essä översattes dessutom till tyska — »Schwedens 
modernster Dichter» — och infördes i den förnämliga månadstidskriften Die 
Insel 1900 (nr 10 och 11).

Nittiotalet detroniserade Strindberg. »Att han leddes ut under hedersbety
gelser ändrar ingenting väsentligt», framhåller Brandell; »i det litterära klimat, 
som skapades på 90-talet fanns ingen plats för Strindberg.»1 När Fröding åtog 
sig att redigera En bok om Strindberg skedde detta i avsikten att bidra till en 
rehabilitering av honom. »Strindberg själv hoppas så mycket av företaget, han 
tyckes betrakta det som ett slags upprättelse för all den chikan han lidit i 
Sverige», skrev Fröding till Georg Brändes den 16 februari 1893.2 Brändes 
hade då redan deklarerat sitt intresse för att vara med om att »stptte Strind
berg» och han fick till slut iväg ett bidrag. En bok om Strindberg kom ut 
på våren 1894; Brändes uppsats som för övrigt samtidigt publicerades i den 
danska Tilskueren slutade med en admonition till Strindbergs landsmän: »Det 
synes, som om man i Sverig ikke lader Strindberg som Digter vederfares fuld 
Retfaerdighed. Hvis saa er, har hans Landsmaend Uret og g0r en Uret, de engang 
vil fortryde.» Men i ett brev Ellen Key den 23 december 1893 hade Brändes

7 Citerat från Verk och människor (1910), 
s. 312 ff. — Om folkkaraktärer i olika län
der resoneras mycket i den första jaktslotts- 
dialogen, där Rembrandt als Erzieher emel
lertid samtidigt betecknas som kulmen av 
»konstruerad folkpsykologi» (T'ankebilder, II, 
s. 57).

8 Förteckning över lästa böcker i Ellen
Keys samling 8: 9. (Kungl. Bibi.)

0 O. Hansson: Efterl. skr. i urval, 5
(1931), s. 116, 192. Med några uteslut
ningar finns Ola Hanssons almqviststudie 
omtryckt i denna del och likaså den ovan 
berörda frödingsstudien.

1 Ny ill. sv. litt.-hist., IV (1957), s. 229.
2 Georg og Edv. Brändes. Brevveksling 

med nordiske forfattere og videnskabsm&nd, 
VII (1942), s. 125.
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i stället gett utlopp åt en bitter lamentation över »karaktererne» i Norden: 
»Nu Deres Strindberg, hvilket Menneske, hvilken Plebejer, hvis eneste Und- 
skyldning er den tarvelige at han synes halvt sindssyg. Eller Eders Ola Hansson, 
en endnu stprre Plebejer, forklaedt som fornem M a n d ------ .»3

Strindberg och Ola Hanssons vänskap var 1893 ett avslutat kapitel. I sin 
Böcklin-essä från detta år ställde Ola Hansson vid den tyske konstnärens sida 
upp fyra av »samtidens representativa andar»; Nietzsche, Ibsen, Tolstoj och 
Strindberg. Som en särskild renodlad tidstyp betraktade han den sistnämnde: 
»Vad är denna kolossala och som ett förrådsmagasin överfyllda Strindbergska 
hjärna annat än ett kaos, där allting tränges, knuffas, armbågar sig fram, 
slår kullerbyttor, — en orgie av idéer, ett maskeradupptåg av samtidens alla 
tankar, ett slagfält av tankemassor utan ledare.» Strindbergs brist på jämnvikt 
och »livsro» — ett nyckelbegrepp för Ola Hansson vid denna tid — tycktes 
röja »ett inre organiskt lyte».4 Böcklinuppsatsen ingick i Ola Hanssons 1893 på 
norska tryckta essäsamling Tolke og Seere som Ellen Key uppenbarligen läst 
vid julen samma år.5 Hon applicerar ett snarlikt grepp i sitt almqvistföredrag. 
Liksom Ola Hansson framhållit Böcklins företräde gentemot Strindberg och 
andra av samtidens stora diktare betonade Ellen Key Almqvists särställning:

Men om främlingen ville veta, i fall Sverige icke ägt någon diktare, som med 
bevingade steg gått före tiden, som upprört den med djupa frågor, som siat om fram
tiden med gränslöst hopp —  då stode vi stumma, om vi ej kunde svara: Almqvist.

Om främlingen vidare sporde: vilka av edra nu levande diktare äro representativa 
för de andliga strömningarna vid sekelslutet? skulle vi nämna än den ene, än den andre 
bland våra yngre diktare såsom uttryck för en eller annan sida av tidens liv. Som dess 
mest mångsidige representant bleve otvivelaktigt Strindberg framhållen. Den tillfrågade 
skulle troligen ej underlåta att påpeka de djupa likheter ej mindre än olikheter, som 
finnas mellan Strindberg och Almqvist, varigenom en jämförande studie över dessa 
båda diktare borde bli utomordentligt intressant. Men om främlingen därefter fortsatte: 
ni menar då, att Strindberg är den av edra moderna författare, som giver det rikaste 
uttrycket åt hela det nu i sekelslutet frambrytande nya ti dsmed vetandet? —  då skulle —  
i fall jag vore den tillfrågade, —  svaret lyda: nej, söker ni uttryck icke blott för det 
varande, utan även för det vardande —  då är nog fortfarande den för hundra år sedan 
födde Almqvist vår modernaste diktare.

Att Ellen Key verkligen hade frapperats av de många berörelsepunkterna 
mellan Almqvist och Strindberg omvittnas av några anteckningar som hon 
gjort under sitt förstudium till almqvistessän.6 De båda diktarna var såväl realis
ter som romantiker, noterade hon. Almqvists olycka var att dåtidens romantiska 
period inte tyglade hans fantasi; Strindbergs olycka var att realismen hindrat 
honom att ge sin fantasi full frihet. I sin programskrift Materialismen i skön
litteraturen hade Ola Hansson anlagt samma synpunkt på Strindberg: »han 
har, i teori och praxis, av alla krafter sökt borteskamotera ’skalden’ i sig, — 
naturligtvis utan att lyckas.» Ellen Key betecknade vidare Almqvist -men också 
Strindberg som »alltid upptagen av det som var bakom tillvaron, av ett hopp 
om förklaring, eller ett hopp om omdaning». Hos båda fanns ett behov av

3 Ibid., s. 147. 5 Förteckning över lästa böcker. Ellen Keys
4 O. Hansson: Sami. skr., X (1921), s. samling 2:9. (Kungl. Bibi.)

331 f. Den ursprungligen på norska och tyska ö Ellen Keys samling 5:4. (Kungl. Bibi.)
tryckta uppsatsen är här återgiven på svenska.
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att praktiskt omsätta samhällsreformer; deras uppfattning av äktenskapet kon
stituerades av »personlig olycka». Under skilsmässokrisen hade Strindberg an
ropat Ellen Key, »allas vår vän och barmhärtighetssyster» (brev 22 nov. 1891). 
Men fastän hon sett honom i ett personligt nödläge betecknar hon honom 
som kylig till sin natur i likhet med Almqvist; de levde redan i fantasin upp 
känslökapitalet, heter det.

»Jag vet ej vad brott Almqvist begått, men det vet jag att om han även 
mördat min far skulle jag dock kunna trycka den hand som skrivit ’Svenska fattig
domen’.» Ellen Key var bara tjugo år när hon i en av sina »tankeböcker» skrev 
ner ett knippe »lösryckta tankar om Almqvist». Fadern kan väl inte ha varit helt 
med på noterna vad de citerade raderna angår! Men det var just han som ingett 
den unga Ellen Key hennes hänförelse för Almqvist. Som medarbetare i Afton
bladet hade Emil Key lärt känna denne och han hade på nyåret 1848 i ett 
föredrag i Konstnärsgillet förklarat att Almqvist var före sin tid och stod ett 
kommande århundrade nära.7 Nästan ett halvt sekel senare talar så Ellen Key 
på samma sätt om Love Almqvists divinatoriska förmåga. Hon kom i början 
av 1890-talet i kontakt med fler sagesmän som kunde berätta för henne om 
diktaren. En av dem var den förut nämnda Vendela Hebbe som varit knuten 
till L. J. Hiertas Aftonblad och stått i nära vänskap med både Almqvist och 
Tegnér. Vendela Hebbe skrev till Marie Almqvist och berättade att Ellen Key, 
en varm beundrare av Almqvist och hans verk, gärna ville träffa han dotter.8 
I en anteckning, daterad 23 januari 1893, återger Ellen Key vad Marie Alm
qvist anförtrott henne om sin far.9 Marie hade vid faderns flykt ur landet 
varit 21 år gammal; hon förklarade att hans närmaste aldrig trott honom vara 
skyldig till giftmordsförsöket. Överhuvudtaget gav hon tydligen med dotterlig 
pietet en mycket ljus bild av sin far. Hon hävdade att några misshälligheter 
inte förekommit mellan föräldrarna — »aldrig scener, aldrig onda ord». »Hon 
behöver alls ej haft stora fel, men han oändliga krav på den mest skiftande, 
stämningsfulla förståelse», kommenterar Ellen Key dotterns berättelse. I sin 
essä om »Sveriges modernaste diktare» går hon emot den uppfattningen att 
Almqvists åsikter om äktenskapet skulle ha bestämts av hans personliga olycka. 
Hon studerade omsorgsfullt professor Albert Lysanders 1878 utgivna bök om 
Almqvist (det framgår av bevarade anteckningar), men hon förklarar i sin 
uppsats att den gav »ett nytt bevis till de många, att man -måste älska för att 
förstå». Hon tar där också tillfället i akt att plädera för kritikerns rätt till 
subjektivism: »Inom kritiken, som inom den övriga litteraturen, är det näm
ligen de stora känslornas tid som kommer tillbaka: det är den stora kärleken 
-eller det stora hatet — vilket endast är en omvänd kärlek — som i objektivite
tens ställe bör föra ordet.» De stora känslornas tid var ett uttryck som Ellen 
Key redan halvtannat decennium förut hade lånat från Bjprnson; det kom 
nu väl till pass som en nittitalsparoll.1

Man har skäl att betrakta Ellen Keys almqvistessä som en av nittitalets vik

7 U. Wittrock, a. a.t s. 194 f., 400 (not 9 Ellen Keys samling 5:3. (Kungl. Bibi.)
108). 1 U. Wittrock, a. a., s. 263.

8 Brevet finns bland »almqvistiania» på
Kungl. Bibi.
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tigare programmatiska manifest. Genom att lanoera Almqvist som vår moder
naste diktare gav hon ett »estetiskt krigsrop» som möttes av stark resonans. 
Strindberg, den tillbakasatte, förefaller enbart negativt influerad av sekelskif
tets almqvistkult odh år 1910 under sin stora uppgörelse med »abnorma skolan» 
—  ett av hans tillmålen gentemot nittitalet —  ironiserade han över »Almqvists 
beprisade originalitet» och »Törnrosens havresoppa». I Ockulta dagboken lyder 
en annotation från den 25 april 1899: »Brev från G. af G. om Folkunga- 
sagan. Läser nu Almqvist som alltid varit mig vidrig liksom Shakespeare.»2 
Sammanställningen med Shakespeare är onekligen mystifierande! När Ellen 
Keys föredrag på hösten 1894 trycktes i tre häften av Ord och Bild tackade 
henne Gustaf af Geijerstam i ett brev (29 dec.): »Det är överhuvud en ovan
ligt god gärning, du gjort med denna artikel. Jag tror bara inte, att realis
men behövde försvinna, för att giva pläts för att förstå Almqvist.» Ändå 
sedan 1885 hade »rörelsen» i Skandinavien för övrigt inte bara varit realistisk, 
menade Geijerstam. »Jag går så långt, att jag tror, att det innerst är just denna 
rörelse, vilken fört dig och genom dig andra till honom.» Ellen Key hade själv 
jämfört Geijerstams allra första allmogenoveller med Almqvists folklivsberät- 
telser (brev till G. af G. 2 febr. 1884) odh recensenterna hade funnit likheter 
mellan Almqvists verk odh Strindbergs Hemsöborna. Strindberg ville dock tyd
ligen inte kännas vid släktskapet. »Jag har börjat läsa Almqvist», berättar han 
för Heidenstam (11 juni 1889) och med en drastisk kontrastering uttrycker 
han sin förvåning över att »man kan finna någon korrespondens mellan den 
fina, bildade, sympatiska, emellanåt märglösa prästen och den råa, liderliga och 
våldsamma Strindberg».

Ellen Key framhöll i sin almqviststudie diktarens verklighetssinne och rea
lism, men framför allt betonade hon att det fanns starka beröringspunkter mel
lan hans estetiska åskådning och »sekelslutets nya romantik». När Almqvist 
på detta vis framställdes som en föregångare till symbolismen var det natur
ligtvis en aspekt som särskilt måste fängsla de författare och konstnärer som 
nu själva orienterade sig mot en ny fantasikonst. Alldeles samtidigt med hennes 
föredrag i april 1894 ägde en av Konstnärsförbundets stora utställningar rum 
i Stockholm; man ser i tidningsspalterna hur konstskribenter och kåsörer liv
ligt tar parti för odh emot »den åter till heders komna ultraromantiska subjek
tivismen» (Hj[almar] S[andberg] i Sv. D.). Ellen Key förklarade att Almqvists 
strävan var att »upphäva alla bestämda former för de olika diktslagen, epos, 
lyrik eller drama; att finna nya, för var dikt alldeles egna uttryckssätt. Han 
har sålunda lyrik utan rim eller meter, stämningsdikter på prosa, dramer, där 
känslans, icke handlingens utveckling är det väsentliga.» Den nutida symbolis
mens medel togs av Almqvist i bruk och han sökte t. ex. i likhet med Maeter- 
lindk genom enformiga upprepanden och långa pauser vädka eller stegra en 
viss stämning. Marie Almqvist var sagesman för Ellen Keys uppgift att han 
var »så beroende av sensationernas och fantasins samklang, att han helst skrev 
vissa scener med svart, andra med rött, andra med blått bläck, och beklagade

2 Fil. mag. Göran Stockenström har visat 
mig anteckningarna om Almqvist i Ockulta 
dagboken april 1899. (Kungl. Bibi.)
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att icke äga bläck i alla färger». Ellen Key-lärjungen och almqvistentusiasten 
Karl-Erik Forsslund skulle låta sin hjälte i romanen Storgården (1900), Karl- 
Herman Bondeson, på samma vis nedkasta sina anteckningar »på lösa lappar, 
med färgpennor i olika skiftningar, med rött eller blått bläck, alltefter stun
dens dager och klang» (a. a., s. 161). (Också Strindberg tycks f. ö. ha laborerat 
med färgsymbolik i sina prydligt utskrivna manuskript kring sekelskiftet. 
Kanske drömde han liksom herr Hugo i Almqvists berättelse Hinden om ett 
manuskript utgörande »musik, skriptur odi piktur på en gång».) Den alm- 
qvistska förkärleken för sinnesanalogier såg Ellen Key som ett utpräglat 
modernt drag. »När han finner färger övergå till toner, förnimmer toner som 
färger, och färg eller ton sedan bli dofter, och dofterna ge smakförnimmelser 
som av saftiga frukter, då uppenbarar han just den förmåga att njuta genom 
motsvarigheter, vilken är ett av symbolismens kännetecken.» Ellen Key gav 
några exempel på hur Almqvist i stället för poetiska klichéer valde ovan
liga och uttrycksfulla bilder: »Han ser ett underbart grönt’ vila över vissa 
händelsers lynne, andra te sig ’i grå eller rödbrun obehaglighet’, medan åter 
andra skifta violetta eller kanelbruna eller omgivas av blånad.» Också Ola 
Hansson dröjde i sin almqvistsessä vid dennes sinnesanalogier och belyste i 
likhet med Ellen Key Almqvists sensibilitet på detta område med citat från 
berättelsen Henmitaget. Ola Hansson betraktade den almqvistska lyhördheten 
för sinnesförnimmelsernas hemlighetsfulla sammanhang som ett förebud om 
sekelslutets nya mystik och delade sålunda Ellen Keys uppfattning att Almqvist 
även i detta avseende var i pakt med den djupaste strömningen i sekelslutets 
litteraturutveckling.

På hösten 1894 skrev Ellen Key en längre uppsats, »Ögonblicksbilder av 
europeisk målarkonst», som året därpå trycktes i tre häften av den nya kultur
tidskriften Nordisk revy. Uppsatsen gav en sakkunnig och välawägd presenta
tion av symbolismens framväxt inom målarkonsten. Tillsammans med Ellen 
Keys stora Goethe-essä i Ord och Bild på nyåret 1895 (»Från Goethes värld») 
måste uppsatsen ha befäst hennes position som en av 90-talets mest kringsynta 
och välorienterade kritiker i Norden. Hon fick nu också vid decenniets mitt 
sin första egentliga kontakt med tysk läsekrets. Mizi Franzos, den österrikiska 
översättarinnan, kontaktade henne och översatte några partier av hennes konst
artiklar för kulturtidskriften Neue Revue.3 Ellen Key hade under sommaren 
1894 besökt de stora internationella konstutställningarna i Berlin, München 
och London och hon hävdade att man först mot bakgrund av rörelserna inom 
den internationella konsten rätt kunde ta ställning till de hetsiga menings
brytningar som väckts av Konstnärsförbundets båda vårexpositioner i Stock
holm liksom av flera samtida separatutställningar, bl. a. en av Edvard Munch. 
Ellen Key umgicks som medlem i Juntan — en krets förevigad genom Hanna 
Paulis tavla Vännerna på Nationalmuseum — med flera av de konstnärer

3 Neue Revue (1895-1898) var en fort
sättning av Wiener Literaturzeitung. Ellen 
Key berättar om sin kontakt med Mizi Fran- 
zos i ett brev till Gustaf af Geijerstam 27/7 
1895. (Geijerstamarkivet i Gbgs Stadsbibl.) 
— Från Ellen Keys bok om A. Ch. Leffler

översattes kapitlet om A. Ch. Leffler och 
Sonja Kovalevsky i Die Frau 1895. Miss
brauchte Frauenkraft förelåg 1898 och året 
därpå en samling Essays, däribland Die We
nigen und die Vielen. Neue essays utkom 
1901, Das Jahrhundert des Kindes 1902.
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som utformade nittitalets nya symboliskt och dekorativt betonade stämningskonst. 
Hon var bl. a. nära vän med Richard Bergh, vars visionära och färgglödande 
Visby-tavla väckte en speciell uppmärksamhet. Bergh redogjorde i Ord och 
Bild 1894 (»En interview med mig själv») för sina intentioner med tavlan. 
Han sade sig genom en dekorativ, stiliserad framställning inte bara av fantasi
elementet» den gyllene flottan» utan av landskapet överhuvudtaget» ha velat 
markera avståndet från det illusoriska måleriet. Den debattlystne konstteore
tikern Richard Bergh går till en viss grad igen i Ellen Keys jaktslottsdialoger 
(Tankebilder» II, 1898) i målaren Rikards gestalt. »Första aftonen» på jakt
slottet inleds av ett samtal om den nya nittitalsrenässansen och om dennas 
förhållande till åttitalets idéer. »När jag en gång målar min Glädje»» för
klarar Rikard» »då skall hon stå på en äng» som myllrar av gula narcisser
[------ ].» Varför just narcisser, undrar Hugo som i sin tur fått låna drag av
Verner von Heidenstam. Rikard påminner om att det var narcissen »som 
Hades lät framspringa i tusental på fältet, där Persefone samlade blomster. 
Och det var mot den, hon sträckte sig, när marken rämnade och underjordens 
mörke härskare drog jordens glädje ned i skuggornas rike...»

—  Symbolen har innehåll. Men vem tror du minnes skildringen? . . .
—  Min Glädje skall icke verka som symbol. Hon —  som all konst —  skall uppfattas

med ögon, öron och alla sinnen. Tanken skall vara en av dessa meningar under, som 
man här på jaktslottet älskade; vara försynt, tystlåten, tillbakadragen —  en kärlekens 
hemlighet mellan konstnären och hans verk, en hemlighet, som blott den själfulle 
åskådaren er tappar! [-------]

På Richard Berghs tavla Riddaren och jungfrun (1897) utgör maskrosbol
larna en erinran om livets förgängelse. Den unga kvinnogestalten på Rikards 
framtidstavla i Ellen Keys dialog står bland narcisser som på ett ännu mer 
sinnrikt vis skall ge en undermening. Det är väl fara värt att den tavlan 
i likhet med Riddaren och jungfrun skulle ha tett sig alltför utspekulerad och 
»litterär» för en modern betraktare.

Rikard förklarar att Sverige inte erbjöd det lämpliga klimatet för hans glädje- 
bringersika: »Här ha vi för litet sol och — just nu —  alldeles för mycket
’ismer’ [------].» Nittitalet hade frigjort fantasin och gett en färgrik skrud åt
litteratur och konst; »men färgerna äro ännu icke glädjen —  fast de kunna 
uttrycka den.» Det fanns ännu inte hos oss, menar Ellen Key, de rätta betingel
serna för en verklig livsglädje. Man borde inte föreställa sig att bara »en ändrad 
estetisk riktning» skulle kunna återskänka glädjen. Det är tydligt att Heiden- 
stams renässansprogram inte helt övertygat Ellen Key. Hon hade strax när 
Renässans och Pepitas bröllop kommit ut varnat honom för att i onödan 
»polemiskt bebåda» den nya riktningen.4

Sin uppsats i Nordisk revy 1895 inleder Ellen Key med ett konstaterande 
av att varje ny rörelse inom konsten söker finna nya uttrycksmedel för tidens 
liv och tidens krav. »Nyidealismen» var lika berättigad som realismen förut 
hade varit, men den moderna konsten hemföll alltför ofta åt ett ansträngt 
sökande efter det djupa och innehållsrika. Ellen Key var en genidyrkare som

4 Se min uppsats Strindbergs och Heiden- 
stams sista möte (BLM 1949).
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menade att konstnärsgeniet alltid intuitivt finner sin väg under det att medel
måttorna däremot kastas mellan ytterligheter. När nyidealismen var äkta, för
klarade hon, hade den »intet av renegatens hat till naturalismen»; den var med
veten om att den stammade från naturalism och impressionism och att den 
således var ett nytt led i en organisk utveckling. Heidenstam hade i Renässans 
proklamerat nödvändigheten av »en idealistisk motström»; Ellen Key som inte 
ville förneka åttiotalsarvet gick mer på Arne Garborgs linje i hans artikel
serie »Den idealistiske Reaktion» i Dagbladet 1890. Garborg hade betonat 
att det fanns ett sammanhang i utvecklingen från naturalism och impressionism 
till »den erklaerte subjektivisme». Med syftning på strömningarna ute i Europa 
talade han om »nyidealismen» som livssynen bekom den nya, subjektiva stilen. 
(Garborgs artiklar omtrycktes först 1920 i hans essäsamling Straumdrag.) Gar
borg gjorde sitt inlägg i polemik mot »vore nordiske ny-idealister», Heidenstam 
och Levertin. I en artikel i Samtiden 1890 (»Hanna Winsne’s kogebog») bestred 
han att de båda svenskarna verkligen hade funnit livsglädjen: »De er ikke 
glade, de polemiserer bare mot sorgen.»

Ellen Key framhöll i sin konstuppsats att viktiga estetiska impulser hade 
kommit från Japan. Den istora uppgiften för nutidens målarkonst var »att 
förena en fast, stark teckning, träffsäker som Japans, med bredd, djup, glöd
1 färgen; att genom måttfull dekorativ stilisering erhålla mera allmängiltiga, 
typiska uttryck och på samma gång genom dessa typer uttrycka hela det
moderna, sammansatta själslivet i dess individuella avskuggningar [------ ].»
Det är i själva verket en ganska moderat typ av symbolism som Ellen Key 
gör sig till förespråkare för; hon står på samma teoretiska ståndpunkt som 
sin konstnärsvän Richard Bergh. (Jfr nedan s. 50 ff.)

Ellen Keys väg hade fört henne från kristendom till »livstro». Hon reage
rar häftigt mot det tyska måleri som avbildade Kristusgestalten på tavlor 
som i övrigt återgav scener ur nutidslivet. Det var en modeströmning som fört 
med sig de många Kristusframställningarna, konstaterar hon, men tiden inbjöd 
inte till äkta religiösa konstverk. Mer positivt bedömde bon de engelska prera- 
faeliterna, framför allt Watts, Dante Gabriel Rossetti och Burne Jones, Prera- 
faeliteterna var i allmänhet inte troende kristna, konstaterade hon; de sökte i 
medeltiden poesi och inte tro. Men hon ansåg att prerafaeliterna trots allt »inte 
undgått faran av att uppliva ett äkta och religiöst tidsskedes ideal under en tid, 
som är yttersta motsatsen mot naiv odh religiös». I Sverige var ju Oscar Lever
tin den diktare som starkast fängslades av den medeltida stämningsvärlden. 
Det är symptomatiskt för Ellen Keys och Oscar Levertins olika attityder, att 
hon i juni 1892 kunde be honom att i hennes poesialbum skriva in den pole
miskt antikristna dikten Galiiéen (publicerad i kalendern Nornan 1887, men 
inte omtryckt i Legender och visor). Levertin fann sig föranlåten till en reserva
tion; dikten syntes honom nu »alltför rationalistisk i uppfattning», noterade 
han, men den kunde »i alla fall vara ett vänskapstack för de många, gångna 
åren».5 Fröding stod däremot vid denna tid på Ellen Keys sida i sin inställning 
till den nya mysticismen. »Den förnäma avogheten mot samtidens strävanden»

5 Poesialbumet i Ellen Keys samling 13.
(Kungl. Bibi.)
2 — 674314 Samlaren 1967
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var inte »så förnäm som den ville ge sig ut att vara», skrev han i ett brev 
till henne den 30 juni 1892. Han hade läst hennes bokslut i Öresundsposten 
över den tredagarsfest, varmed föreningen Verdandi i Uppsala firat sitt 10- 
årsjubileum, Ellen Key betonade att åttitalets stora idéer måste enas med skön
hetens och individualitetens. Fröding menar också att reaktionen lätt kunde 
urarta — Heidenstam och Levertin tycktes honom vara »på god väg att göra 
samma resa som de gamla tyska romantikerna — genom forntidssvärmeri rakt 
in i mysticism och obskurantism»

Också i sin almqviststudie talar Ellen Key om den romantiska medeltids- 
tendensen som ett vanmaktstecken men gentemot dess »konstlade fantasier» 
ställer hon »den äkta mystiken». Hon framhåller Almqvists »dyrkan av in
stinktslivet» och anför som exempel att hans mest trolska fantasiskapelse, Tin- 
tomara, förkroppsligade »det djuriska sättet att vara till». Genom att Almqvist 
således framhävde »omedvetenhetens, omedelbarhetens sakramentala betydelse» 
gav han sekelslutet ett »hälsans evangelium». Det finns ett föga beaktat primi- 
tivistiskt, antiintellektualistiskt inslag i Ellen Keys förkunnelse på 90-talet. Hon 
kan under sin resa i Tyskland på sommaren 1894 sägas ha varit predestinerad 
för att gripas av den kontinentala hänförelsen för Arnold Böcklims konst. Ola 
Hansson hade ju 1893 publicerat en Böcklin-essä som Ellen Key läst odh 
som har karaktären av en formlig trosbekännelse. Hansson dröjde bl. a. vid 
ett självporträtt av Böcklin, där dödskällemannen sitter bakom denne och 
spelar fiol. Mästaren låter sig dock inte störas: »ser du, se’n jag har hört 
fader Pan spela på sin rörpipa, så vet jag, att hela ditt instrument blott är en 
enda ton hos denna». Hansson väljer för att karakterisera Böcklins livskänsla 
orden livsro, instinktro, vitalro.7 Ett par andra, ursprungligen på tyska offent- 

Böcklin-essäer (»Pan» och »Böcklins fantasi») trycktes i Ola Hanssons 
Kåserier i mystik (1897). Också för Ellen Key framstår Böcklin genom »sin 
naturkraftiga, positiva livsbejakelse» som den störste av alla samtidens konst
närer. »Hans Pansflöjt låter över skogar och hav och människoboningar tona 
hedendomens höga visa om livets helighet, ett liv, som inte vet om synd, om 
soning, eller om högre ändamål än sin egen fullhet.»

Böcklins överlägsenhet låg i att han »icke på konstruktionens väg, utan 
spontant som naturen själv» blivit »en danare av symboler och naturmyter». 
Hans naturvarelser hade skapats av en konstnär som 'själv ägde en religiös 
naturandakt, en ro och harmoni i sitt väsen som den jagade samtiden annars 
saknade. Ellen Key såg alltså i likhet med Ola Hansson Böcklin som en konst
när som förstod att överbrygga tillvarons dualism. Hon skulle i sin första 
jaktslottsdialog komma att ironisera över »våra unga författade» som »utan 
att ha den urkraftiga, Böcklinska fantasin! — våga dikta nya naturväsen, vind
ryttare och soljungfrur och annan teaterbråte, när vår folkdiktning är så myll
rande full av ännu obrukbara djupa symboler och motiv». Utom Josephsons 
Näcken fanns bara »ett enda genialt verk hämtat ur folkfantasin», förklarar 
Ellen Key, nämligen ett litet blad av Georg von Rosen, Ysäters-Kajsa.

6 Jfr min uppsats Ellen Key och Gustaf (Uppsala) är sysselsatt med en större under-
Fröding i Sv. litt.-Hdskr. 1953· sökning av Pan-motivet i nordisk sekelskif-

7 O. Hansson: Sami. skr., X (1921), s. teslitteratur.
334 ff. — Fil. kand. Marianne Löfström
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Under ett par år vid 1890-talets mitt rådde som vi sett en påfallande paral- 
lellitet mellan Ellen Keys och Ola Hanssons intresseinriktning och kritiska 
verksamhet. Hon konstaterade vid dennes 5 o-årsdag 1910 att han bortdriven 
från Sverige »visade en ny fô rm av sin känslighet, den för tidsströmningar och 
tidsstämningar. Ute väckte hans ypperliga studier över idéer och människo
själar genklang men för Sverige talade han som in i en säck.»8 Trots att Ellen 
Key själv under 1890-talet hade varit en av kulturlivets förgrundsgestalter här 
hemma lämnade hon i bitterhet Sverige i början av det nya seklet. Den sympati 
som hon uttrycker för Ola Hansson i de citerade raderna bör ses mot bakgrund 
av att hon identifierar hans situation med sin egen — sedan Barnets århundrade 
och Livslinjer kommit ut och i Sverige inte mötts av den förståelse som hon 
hoppats på och räknat med. Men i olikhet med Ola Hansson hade Ellen Key 
vintern 1909 funnit vägen hem och vid sin sextioårsdag den 11 december blev 
hon — som internationell berömdhet — också i sitt hemland föremål för stora 
hyllningar.

II.
»Tack för Era doftande violer och Era varma ord» skrev Ellen Key till Per 
Hallström den 18 april 1894. Han hade efter att ha lyssnat på hennes almqvist- 
föredrag sänt henne en violbukett och på ett visitkort lyckönskat henne till 
en betydande litterär handling. »Nu på morgonen har jag varit uppe på en 
solbadad kulle, med huvudet fullt av ert föredrag, och offrat rosor åt livet’», 
berättade han. Ellen Key erkände att hon fått tårar i ögonen, så hjärteglad 
hade hon blivit.
Tack —  och tack för att det var just det N i tänkte, på den soliga, vårliga kullen ·—  att 
få ’offra rosor åt Herren’ —  jag kan aldrig höra de orden, läsa dem utan att kontu
rerna av en ny mänskligare tillvaro i stora ideala, fast obestämda linjer teckna sig för 
mig. Att det var just det ordet, som sjöng inom Er, visar att N i var med mig i centrum, 
i hjärtat av Almqvists världsros!9

Det är i ett traktat om Hälsans evangelium som Almqvist sammanfattar sitt 
religiösa budskap med dessa ord: »Yi skola offra rosor åt Herren.» Ellen Key 
framhöll i sitt almqvistföredrag att för denne diktare alla livets yttringar var 
blad i den mystiska världsrosen. »Av denna ros skulle hans eget livsverk, 
Tömrosens bok, med dess från alla land, tider och livsområden hämtade ämnen, 
vara en symbol. Ty diktaren talar helst genom symboler: sådana ’meningar 
under’ sprida glädje och ett underbart ljus i hans själ.» Med anknytning till 
Almqvist får ju också målaren Rikard i Ellen Keys första jaktslottsdialog 
tala om symbolen som en undermening.

Litteraturforskarna har ställt frågan vad det var för nya impulser som kom 
Per Hallströms novellsamling Purpur (1895) att så starkt avvika från de 
åttitalistiskt färglösa och verklighetsexakta berättelserna i Vilsna fåglar. Helge 
Gullberg avvisar tanken att de franska symbolisterna skulle ha betytt något 
för Hallström; denne har också själv deklarerat att han först »långt efter Pur

8 E. Key: Verk och människor (1910), del av Ellen Keys brev till honom. Hallströms 
s. 314. brev till Ellen Key finns i Ellen Keys sam-

9 Framlidne dr Per Hallström lät mig ta ling 55: 20. (Kungl. Bibi.)
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purtiden» läste en av symbolisterna, nämligen Maeterlinck.1 Böök har gjort 
en allmän jämförelse med Legender och visor, Hans Alienus och Gösta Ber- 
lings saga och framhållit att Purpur var »ett uttryck för samma törst efter 
färg och prakt, samma längtan efter sagans rymd».2 Helge Gullberg granskar 
i sin avhandling dessa och en mängd andra tänkbara påverkningar och tar 
bl. a. fasta på ett stilinflytande från J. P. Jacobsen. Man kan också ställa frågan 
om inte Ellen Key genom sitt föredrag förmedlat en almqvistinfluens.

Våren 1894 utkom Vilsna fåglar, Per Hallströms första novellsamling. Efter 
att ha läst boken och dessutom berättelsen Falken som stod tryckt i Ord och 
Bild 1893 och sen togs med i Purpur, konstaterade Ellen Key i ett brev 
(4 juni-94), att det föreföll henne som om »en psykologiskt-symbolistisk diktar- 
möjlighet» låge i strid inom honom med »en satirisk-realistisk». Först om dessa 
båda anlag smältes samman —  av en stor lycka eller av en stor sorg — till 
enhet, till humor, skulle han finna sin rätta uttrycksform. Ellen Keys tvekan 
gällde alltså »om koncentrerad, och allt mer vässad satirisk framställning, eller 
en fördjupad, allt mer dikterisk och färgstark är den väg på vilken Ni synes 
mig hava mesta utsikten att ge oss originella odi rika verk, såvida icke — som 
sagt, något kan smälta samman fantasin och satiren till humor.»

Hallström skulle i Purpur komma att satsa på det »dikteriska» och »färg
starka», den estetiska leken med färger och symboler. Vad han skrivit var »dröm
mar», berättar han för Ellen Key (31 aug. -94), »purpurberättelser», »som 
om de bli färdiga bli en bok» för vilken han inte hade anledning räkna med 
kritikens förståelse. (Om »en saga med purpurfärgade vingar» talas på de första 
sidorna av Jaktslottet.) Mottagandet blev också mindre gynnsamt. »Purpur 
var för mig en nödvändig bok att skriva och jag håller av den, men i den 
riktningen kommer jag ej mer att gå», förklarar han efteråt i ett brev till Georg 
Brändes.3 Ellen Key hade ju i sitt föredrag påvisat, hur för Almqvist olika 
färger tycktes vila över olika händelsers lynne. Den sista novellen i Purpur, 
Rosengiftet, utspelar sig i en rokokomiljö med två agerande, Madame och hen
nes kavaljer. Den senare är fascinerad av färgskiftningarna i hennes dräkter 
och 1 garderobens toaletter: »Lika många färger som nyanser i edra lynnen.» 
Madame vantrivs emellertid i sin förkonstlade förfining; hon har som änka 
ett sorgeår bakom sig, »svart som insidan av ett skrin, svarta slöjor och dok 
överallt». Nu läser hon i sin tristess Jean Jacques Rousseau och förnimmer hos 
denne en välgörande friskhet. Hon har just besökt »rosenbosquen»; hon är 
förtrogen med alla rosorna där, »förstår deras lynnen och nycker och drömmar». 
Kavaljeren talar i sin tur om dessa artificiella rosor som konstverk, trots allt 
underlägsna »sitt proletariat, nyponrosorna, så kortlivade i sin blomning, så 
ensartade i sin form». Madame hade gått i drömmar i »rosenbosquen»: »Jag

1 H. Gullberg: Berättarkonst och stil i Per 
Hallströms prosa (1939), s. 28. — Rolf Ar
vidsson betonar emellertid i sin värdefulla 
uppsats Per Hallströms Thanatos (Sv. litt.-tid- 
skr. 1966) att flera författare som företräder 
»den europeiska sekelslutslitteraturen» finns 
representerade i hans bibliotek.

a Sveriges moderna litteratur, III (1929), 
s. 278.

3 30/5 1895. — Georg og Edv. Brändes. 
Brevveksling med nordiske författare og vi- 
denskapsmcend, VII (1942), s. 212. -— En 
ytterst positiv karakteristik av Vilsna fåglar 
gav Ola Hansson i Nordisk Revy 1895 (nr 
1) liksom i Die Zeit samma år. Det framgår 
av Ellen Keys och Hallströms brevväxling att 
det var hon som först väckte Ola Hanssons 
intresse för boken.



Ellen Key och nittiotalets kulturdebatt 21

drömde om hela rosen som ett väsen, med stam och blad och blinda rötter, 
allt skönt, i fulländat jämnmått» — utan narkotisk doft och utan dödens 
märke. Hon hade tagit sig an rosorna, burit dem och vattnat dem, men snart 
nog känt en domning i hjärnan. Hos henne är livet självt sjukt, förklarar hon. 
»Det är ett släktes sjuka, det är kanske mer, det är kanske skönhetens och för
finingens sjuka.»

Sådana inslag i novellen som drömmen om »hela rosen som ett väsen» och 
kontrasteringen av de förkonstlade rosorna mot nyponrosen tycks stå i beroende 
av Almqvist.4 Det ligger nära till hands att erinra om Julianus skildring av sin 
mors död i Jaktslottet. Där berättas om hur en ört av utländskt slag i en vit 
vas anlänt till slottet. Den ställdes i förmaket med röda soffan, »beströdd 
med ett purpursammet så mörkrött, att det liknade svart». En dag var blomman 
utsprucken; »Isabella häpnade för dess djupa behag: det övergick allt, vad av 
människor förut om blommor blivit hört eller sett.» Doften var paradisisk, 
Isabella insöp ångan, svimmade och dog; »de slutna ögonen visade ännu en 
leende ställning.» Hos Almqvist har dödsupplevelsen itörnrosmystikens ljuvhet. 
För Hallström står rosen både som en positiv och negativ symbol; de artificiella 
rosorna i »rosenbosquen» representerar en självtillräcklig estetisk skönhets
kult och vad de åstadkommer är en besmittelse av livsviljan. Några ovan 
anförda ord av Ellen Key i Tankebilder är tillämpliga på det koloristiska över
dådet i Purpur: »Färger äro ännu icke glädjen.» Fredrik Böök gjorde en lik
artad reflexion när han förklarade att fantasiglädjen i Purpur har sjukt samvete.

En följande bok, Våren (898), med undertiteln »en roman från 1890-talet», 
förlänade Hallström karaktären av uppgörelse med nittitalets skönhetsdyrkan. 
Ellen Key framförde i ett par brev (25 /9 ,28 /9  -98) sina synpunkter på romanen; 
hon jämförde träffande den unga kvinnan i böken med »en blek fresk i en stilla 
kyrka» —  det prerafaelitiska måleriet har sannolikt fängslat Hallström på 
samma sätt som Levertin — men hjälten fann hon alltför oklar och overklig: 
»det är med dessa 2 alldeles som med Dick Berghs Riddare och jungfru — 
henne minnes man, honom ser man inte ens ett tydligt spår av!» (Det är ju 
annars känt att Heidenstam stått modell för riddaren på tavlan.) Våren är 
en bok som i likhet med många andra av sekelskiftets romaner följer årstider
nas växlingar och som mynnar ut i en höstlig vision. Den unge målaren Herbert 
har förlorat sin hustru; nu drömmer han att han likt Orfeus för sin Eurydike 
tillbaka till livet, men förlorar henne genom att blicka tillbaka. När han sedan 
vandrar ut i Hagaparken och ser träden ristas av blåst och löven virvla förbi 
upplever han det hela trots allt som »en marsel jäs i färg och rytm». Han 
känner sig mer fordringslöst än förr i kontakt med livet. Men boken rymmer 
också flera resonemang där —  med Ellen Keys ord — »de unga konstnärs- 
och diktarämnena orda om sin egen och tidens vanmakt». Hon tog den nega
tiva tidskritiken i Våren till utgångspunkt när hon i InselalmanaCh 1908 
porträtterade Hallström. (Omtryck i Verk och människor, 1910.) »Han hör 
till de födda hatarna av ’tidsandan’. I en tidsrörelse ser hans ironiskt iakttagande

* Rossymbolik förekommer emellertid ock
så ofta hos J. P. Jacobsen som betytt mycket 
för Hallström.
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blick endast de överdrifter eller faror, som rörelsen kan medföra, medan han 
är blind för dess positiva innehåll.»

I en lång epistel tog Hallström på våren 1894 upp en diskussion med Ellen 
Key om satirens uppgift; humorn hade han däremot inte mycket till övers för. 
Brevet föranledde i sin tur Ellen Key till att lovsjunga humorn på satirens 
bekostnad. Hon utlade i ett mycket personligt hållet brev (28 aug. -94) en 
tillkämpat optimistisk livssyn. Hon förklarade att Hallström på ett spirituellt 
vis försökt nedsätta humorn till en lägre sfär. Han hade rätt, medgav Ellen 
Key, vad den svenska humorn beträffar, Bellman givetvis undantagen. »Men 
Ni nämnde Don Quijote — och så ha vi en författare, som heter Shakespeare 
och några till! Det är nog alldeles troligt att Ni har djupt rätt i att också 
denna högsta grad av humor har som förutsättning att diktaren i någon mån 
resignerat, kapitulerat! Men det är denna stora, ljusa, hösthimmelsklara, sol- 
glödande resignation, som är ett annat ord för levnads vishet, allenast, och som 
är livets sista ord —  i fall det icke är förtvivlan!» Ellen Key erkände således 
att humorn inte innebar en egentlig försoning; dess väsen bestod i att se och 
bele disharmonin, ej i att upplösa den. »Men den ler i godhet och med tårar 
i ögonen, medan satirikern är mera djupt tröstlös och därför har ett bittert 
leende och torra blanka ögon — ej blanka av gråt. Den svenska humorn har 
Ni alldeles förträffligt givit gestalt i nattrocksherrn med middagsluren efter 
likör och kaffe! Den världshistoriska humorn, Cervantes’, Shakespeares, George 
Eliots och några andras humor har för mig en annan gestalt, en moderlig 
gestalt, kraftig och god, en sådan till vars händer man litar för att få sina sår 
helade och var ögon säga oss, att de förstå allt och döma intet!»

Det var livets naturliga utvecklingsgång att man i ungdomen älskade »kam
pens och tvivlets genius, satirikern med sin dolk, Lucifer med sin fackla högst»! 
Att när man är ung älska humorn mest vore ett svaghetstecken. »Och som jag är 
ung till själen, ehuru gammal till åren», skriver Ellen Key, »så har jag en sådan 
omoralisk lust att ge Er alldeles rätt. Jag vet bara, att det hos mig är, icke en 
slöhet utan en andlig seger, att jag har lärt mig älska humorn [------ ]. Förso
ningen ligger långt borta i framtiden — men var gång en stor, sund humor 
sluter oss i sina starka, mjuka armar, torkar ångestsvetten ur vår panna och tvår 
dammet av våra fötter, så ana vi, ha vi en försmak av vad försoningen kunde 
innebära.»

Ellen Key skulle ha kunnat åberopa Almqvist för sin tes om humorns över
lägsenhet. Trots sin snillrikhet just som satiriker gav han ändå teoretiskt humorn 
företrädet. Satiren var alltid en låg genre, förklarade han, ty satirikern gjorde 
sig kvick på de avmålades bekostnad. Humorn förolämpade inte och väckte 
ingen bitterhet; inte sällan kunde man hos den humoristiske skildraren upp
täcka »en hemlig vacker tår, innerst fördold i ögats vrå».5 Almqvists uppfatt
ning av »humorismen» bör ses mot bakgrund av Jean Pauls och andra tyska 
romantikers spekulationer. Det romantiska humorbegreppet går också som Axel 
Forsström framhållit igen hos Urban von Feilitzen; så är fallet när han i brev

5 Några drag, en artikelserie av Almqvist citerade artikeln har rubriken »Även om hu- 
i Skandia 1833-34, omtrycktes av Lysander mor och stil däri», 
i Valda skrifter, V (1878), s. 155 ff. Den
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till Ellen Key 1879 karakteriserar Bellmans humor som »medvetande om him
len mitt i skarnet, ett löje som brister i gråt (’sorg i rosenrött’)». I ett själv
biografiskt utkast från samma år konstaterar Feilitzen också att humorn för 
honom stod som försonaren mellan ideal och verklighet. Likväl räcker den 
inte alltid till för att försona motsatserna, medgav han; stundom syntes honom 
tillvarons tragik så påträngande »att hela världen ville brista sönder för läng
tan».6 Som litteraturkritiker kom Feilitzen att under det problemdebatterande 
åttiotalet efterlysa mer utrymme för humorn. Han publicerade i Nordisk tid
skrift 1886 en uppsats med titeln »Humor, vår skönlitteraturs dagliga och 
stundliga behov», där han betecknade som humorns uppgift »att vidga vår 
känsla, vår förmåga av obegränsat deltagande, utan att ändå söva ner vår 
kritiska vakenhet». Uppsatsen föregriper i viss mån Frödings välkända betrak
telse Om humor (Ur dagens krönika 1890), som ju går tillrätta med all sedlig 
fanatism oöh hyllar en humor som upplöser »allt disharmoniskt, vrångt och 
eländigt — tillvarostriden, skröpligheterna, synder och alltsammans —  i ett 
stort, alltomfattande, allt förlåtande halvt svårmodigt men medkänsligt löje». 
Bellmans fyllbultar och glädjeflickor, Shakespeares Falstaff, detta »bylte av 
osedlighet, lögn, skry tak tighet, feghet och låghet» — humorn gjorde dem alla 
älskvärda. Må den humoristiska gåvan utveckla sig i all sin fylliga kraft, slutade 
Fröding, »ty den tillspetsade kampen för tillvaron behöver nu mer än någon
sin en infusion av försonlighet, vilken är en av huvudbeståndsdelarna i humor 
vid sidan av det estetiska elementet». Det är tydligt att Fröding fått någon 
kontakt med den estetiska debatten om begreppet humor. I Uppsala fanns 
estetikprofessorn Carl Rupert Nyblom, som redan i sin avhandling 1857 tagit 
upp frågan »Om det komiska och dess förhållande till humorn». Estetikprofes
sorn i Lund, Gustaf Ljunggren, gör flera försök att bestämma humorns väsen 
i sin studie Bellman och Fredmans epistlar (1867). Han hävdar bl. a. humorns 
frändskap med kristendomen och förklarar i anknytning till Paulus lovtal över 
kärleken i första korintierbrevet: »Och humorn uttalar ingen absolut förkastelse- 
dom: hon är som den himmelska kärleken, hon förtörnas icke, hon sänker sig 
ned i stoftet och vet att även där upptäcka gnistor av det eviga ljuset.» (A. a., 
s. 128.) Ljunggren står ännu på den gamla idealistiska filosofins grund, men 
Fröding kommer honom anmärkningsvärt nära i sin parafras på Paulus: »Kär
leken är tålig och mild, säger han —  så är humorn ock, ty den såras icke av 
det som är fult och stötande, den söker upp de förkomna och eländiga och visar 
att de äro värda intresse — kärleken vredgas icke, dömer icke — ej heller
humorn [------].» Ljungren framhåller hur Bellman i sin kärleksfullhet kan
»uppvisa något älskvärt» hos dessa krogkunder som super, älskar, grälar och 
slåss. Också Fröding talar om Bellmans fyllbultar och glädjeflickor som »för
komna, bedrövliga varelser, men älskvärda [sic!] i all sin löjlighet». Det före
faller sannolikt att Ljunggrens skrift har varit aktuell för Fröding när han 
skrev sin uppsats Om humor. På samma sätt tycks Henrik Schiick anknyta 
till Ljunggrens bellmansstudie i sin stora Shäkespeare-bok 1883: »En författare 
har sagt, att humorn är såsom den gudomliga kärleken — den ser allt och för-

6 A. Forsström: Urban von Feilitzen »Ro- biografiska utkastet var skrivet framför allt
binson» (1924), s. 315 ff. Det citerade själv- för att läsas av Ellen Key.
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låter allt. [------] Vi hysa inga betänkligheter vid att skänka vår sympati åt
Mowitz, denne barnagode, oförargelige gamle fyllbult, men Sir John -står åtskil
liga cirklar djupare i helvetet. Och likväl måste det bos honom vara något ideellt 
kvar, någon god sida, vilken kan väcka vår medkänsla.» (A. a., s. 321.) Det är 
trots allt litet motvilligt som Gustaf Ljunggren och Henrik Schiick släpper sina 
moraliska reservationer inför Bellman och inför Shakespeare. Fröding förkunnar 
mer tveklöst att

Gral lyser ännu ur skarnet 
av synderna alla tillhopa 
i svinet och gudabarnet 
John Falstaff av hela Europa.

(Gr alstänk, 1898)

Almqvist hade framhållit som humorns stora försteg framför satiren att den 
alstrade »det heliga, inre, oskyldiga löjet över sig själv, som för det avmålade 
subjektet är så hälsosamt». Fröding angav också som humorns innebörd att »vi 
skratta åt varandra, ock åt oss själva samt tycka om varandra». Ellen Key 
kommer Fröding nära då 'hon säger att humorn förstår allt och dömer intet, 
men för självironin hade hon i grunden föga sinne. Oaktat sitt vältaliga försvar 
för humorn hörde hon inte till det »humorns hemliga brödraskap» som Fröding 
talar om. Mia Leche-Löfgren som varit Ellen Keys elev i Whitlockska skolan 
och förblev en tacksam och beundrande lärjunge, vittnar klarsynt i sin bio
grafi: »Hade Ellen Key humor? På den frågan kan man svara både ja och nej. 
Eftersom hon varken var tvivlare eller skeptiker, saknade hon det, en engelsk 
författare kallat humour in tragedy’, den humor som är livsbelysning och den 
melankoliska människans enda räddning ur tragedin. Hennes väsens spektrum 
hade en starkare och klarare utstrålning. Patos och humor äro två egenskaper 
som sällan förenas, den senare skulle ta för mycket kraft av den förra. De 
effektiva människorna ha sällan råd till det löje, som så lätt trubbar av en 
idealitet, ur vilken det nya skapas.»7

Ellen Keys och Per Hallströms brevledes förda diskussion om humorn gav 
utan tvivel den senare det avgörande incitamentet att utarbeta sin essä Om 
humor och satir, publicerad i Nordisk revy 1895. Böök betecknar denna upp
sats som Hallströms viktigaste inlägg i nittiotalets estetiska diskussion och talar 
om hur alla åttiotalets strömningar, det ibsenska sanningskravet och hatet till 
kompromissen, flammar upp i detta inlägg.8 Frödings och Ellen Keys försök 
att i humorns tecken upplösa tillvarons disharmonier tillfredsställde inte Hall
ström. Han medgav att satiren hatar —  men var då hatet alldeles förkastligt? 
»Det stora hatet är skuggan av den stora kärleken, skarpare i konturen, ju 
livligare denna är.» Hur var det ställt med humorns försoning av livet, »det 
stora argumentet för dess överlägsenhet?» Jo, betonade Hallström, humorns 
försoning innebar trötthet, avfall och kapitulation: »den vet nog ännu vad rätt 
och orätt är, men den förtvivlar om att kunna få de andra att veta det, den 
har inte lust att predika längre, den finner sig löjlig då, den börjar med att 
skratta åt sig själv, och så skrattar den åt allting.» Hallström undantar den

7 Mia Leche-Löfgren: Ellen Key. Hennes 8 Svenska litteraturens historia, III (1929),
liv och verk (1930), s. 75. s. 273.
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verkligen stora humorn, Cervantes’ och Shakespeares; det är godmodighetens och 
förnöjsamhetens filosofi han vill åt. Tydligt utpekad är kåsören »Sigurd» 
(Hedenstierna): »I vårt land är det förresten från svinen själva vi fått våra 
populäraste humorister.»

Problemet om humorns förhållande till kvickheten och ironin togs upp på 
nytt av Verner von Heidenstam i ett större avsnitt av hans skrift Klassicitet och 
germanism, som utkom till julen 1898. Heidenstam bekände sig här till en 
klassicistisk åskådning och besköt »germanismen» med självsvåldiga generalise
ringar och djärva historiska perspektiv. »Visserligen värmer det hjärtat att 
humorn ler gott, där antiken skrattade elakt, men vi får icke glömma att det 
isande senromerska hånet var ett sista naturligt självförsvar mot allt det, som 
bragte den klassiska odlingen döden.» Det var folk med föga utvecklad skön
hetskänsla, anglosachser, tyskar och skandinaver som företrädde den folkliga 
och plebejiska humorn. Mot den sydländska klarheten står det nordiska ljus
dunklet »som är humorns luft och i vilket en gång Rembrandt skulle förvandla 
krigare eller av klassiciteten övermänskligt idealiserade mytgestalter till under- 
sätsiga holländare». Heidenstam hade några år förut yttrat sig överlägset om 
»den kaotiska oredan och tyska bredden» i Julius Langbehns Rembrandt als 
Erzieher,9 och det förefaller sannolikt att han i sin skrift polemiserar mot 
Langbehns framhävande av »Rembrandts Kunst, welche der griechischen Heiter
keit, des griechischen Masses und der griechischen Kunst so durchaus entbehrt». 
Langbehn menar att Rembrandts tavlor rymmer en i harmoni upplöst bitterhet; 
»sie bewegen sich gern in den Tönen Schwarz und Grüngelb.»1 Han talar också 
om »das helldunkle Wesen des Niederdeutschen»; »er ist hart und zart; er trinkt 
’Staut und Ale’» heter det lovprisande.2 Heidenstam åter ironiserar över den 
breda, osköna folklighet, som han anser att den tyska litteraturens historia åter
speglar. Rembrandttysken sammankopplar inte direkt Rembrandts ljusdunkel 
med humorn, vilket annars tycks vara en vanlig parallell under 1800-talet. 
Urban von Feilitzen liknar sålunda i det ovan berörda självbiografiska utkastet 
humorn vid »denna förmildrande rembrandtsdager»; Gustaf Ljunggren nämner 
visserligen inte Rembrandt men talar om hur hos Bellman »ljus och mörker 
smälta samman till en förtrollande clairobscur: [------] här är den rätta förso
ningen funnen.»3

Trots gycklet med germanernas »allt grumlande skymning» förklarade sig

9 Stockholms Dagblad 23 dec. 1893. Cite
rat efter S. Björck: Heidenstam och sekelskif
tets Sverige (1946), s. 333 (not 16).

1 Rembrandt als Erzieher. Von einem 
Deutschen (1922), s. 23. Langbehn påpekar 
hur den ena konsten kan övergå i den andra: 
måleri i musik osv. Heidenstam polemiserar 
i Klassicitet och germanism mot germanis- 
mens »gissningar och profetior»: »De predika 
konst genom att nedsmälta konstens elemen
tära former och göra epos, drama och mål
ning till musik, men musiken till epos, 
drama och målning», heter det bl. a. Ändå 
yttrar sig Heidenstam på samma gång upp
skattande om Almqvists formlöshet.

2 Ibid., s. 240.
3 G. Ljunggren: Bellman och Fredmans epist

lar (1876), s. s. 81. I likhet med Heidenstam 
framhåller Ljunggren att antiken inte kände 
humorn. Vilhelm Ekelund ironiserar i På 
havsstranden (1922): »Humor hör till stor 
kultur; humor och idyll. ’Grekerna hade 
ingen humor.’ Nej — ingen för oss.» Eke
lund talar om »den humor av guld som är 
det germaniskas fina smycke och finaste 
egendomlighet» — men attackerar på samma 
gång »det Rembrandt-töckniga, det bratwurst- 
biergemytliga». (»Germansk sommar.»)
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Heidenstam inte vara beredd att predika ett korståg mot germanismen. Han 
hyllade Almqvists songes: »I enrum skall du icke kunna höra dessa sånger 
med torrt öga. De äro diktade med den inbillningens och känslans formlösa 
uppriktighet, som en gång för alla blivit germanismens rikaste insats.» Det 
var bekännelser av det 'slaget som föranledde Ellen Keys komplimang »att du
är bland de — noga räknat---- sju och en halv svenskar, som förstå Almqvist»!
(Öppet brev till Verner von Heidenstam, Vintergatan 1897.) Vissångaren Sven 
Scholander tog upp Almqvist på sin repertoar och Birger Mörner berättar i 
Svenska Dagbladet om »En Almqvist-afton» i en stoCkholmsatelier under med
verkan av Ellen Key och Sven Scholander inför en krets av författare och 
konstnärer. »Du kan ej ana vilken religiös högtid det är att höra Almqvist 
sjungas av Scholander!» skrev Ellen Key hänfört till Annette Vedel.4 »Man 
ser som tavlor av Fra Angelko hela tiden.»

Liksom Heidenstam och Ellen Key offentligt och i privatbrev 1897-98 de
batterade patriotismen blev ungefär samtidigt om också mer flyktigt humorn 
ett tvisteämne mellan dem båda. I Stallmästargårdens tingssal, dvs. en flygel
byggnad där Danderyds domsaga höll sina ting, anordnades på nyåret 1899 i 
skämtsamt juridiska former en rättegång, sedan Heidenstam av Ellen Key in
stämts att stå till svars för sin i Klassicitet och germanism uttalade ovilja mot 
humorn. Som domare fungerade greven och auditören Birger Mörner. En liten 
duell av liknande slag hade Marika Stiernstedt strax förut fått bevittna vid en 
julfest 1898, också den på Stallmästargården och i sällskapet Utile Dulcis regi. 
Marika Stiernstedt, halvt fransyska i själ och hjärta, gav tre decennier efteråt 
denna träffsäkra karakteristik: »Ellen svarade med gott humör i den visserligen 
skämtande men dock en smula didaktiska ton, som är en form av svensk esprit 
och som hon bemästrade. Det blev en liten fäktning, där Heidenstam suveränt 
behöll övertaget, ehuru ridderligt förbjudande sig själv att markera seger.»5

Rättegången mot Heidenstam för hans förklenande uttalande om humorn 
gav anledning till ett extra »pamflettnummer» av Albert Engströms Strix (24 
jan. 1899). Men bättre besked om vad som förevar får man i Birger Mörners 
minnesbök Ur mitt irrande liv (1925), kapitlet Ett ting i Danderyd:
Nämndemän voro prins Eugen, Richard Bergh, Oscar Björck och F. U. W rangel var
jämte sekreteraren, som sällskapets ende lagfarne ledamot, intog plats som rättens ord
förande i salens fond bakom den uppslagna lagboken.

Mörner har protokollfört »Fångens» och »Ogifta Keys» replikväxling fram 
till rättens överläggning och utslag:
Da, alldenstund och emedan utrönt blifwit att tilltalade von Heidenstam låtit komma sig 
till last att i en från trycket utkommen skrift framställa åsikter, som bewisligen wållat 
förargelse hos käranden, ogifta Ellen Key, warder bemälde Heidenstam pröfwad skyldig 
att under fjorton dagar sig själv till straff och androm till warnagel genomläsa Ellen 
Keys samtliga skrifter.
Är käranden nöjd med rättens utslag?
Ogifta Key {nickar).

Fången: —  Jag anhåller av nåd att få straffet nedsänkt till dödsstraff.

4 1 dec. 1898. Ellen Keys samling 52: 4. 5 M. Stiernstedt: Adjö min gröna ungdom
(Kungl. Bibi.) (1930), s. 217.
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I stället för att återge Birger Mörners referat av Ellen Keys invändningar mot 
Heidenstam gör jag några citat direkt från ett utkast som finns i Ellen Keys 
samling och som just innehåller ett bemötande av teserna i Germanism och 
klassicism.6 Humorn är plebej, hade Heidenstam förklarat; nej, det är komiken 
som är plebej, svarade Ellen Key, som hävdar att det var »saknaden av all s. k. 
svensk humor — dvs. sprithumöret — som skapat Almqvists förnäma avstånd 
från popularitet i sitt eget land». Komiken var en utjämnare. »Dess löje är 
billigt ty det uppstår ur den tarvliga färdigheten att göra det stora litet och 
löjligt; för den finns inga hjältar och profeter.» Men om komiken var plebej 
var humorn i stället »furste» och »riddare», fortsätter Ellen Key. »Aldrig var 
humorn ett vapen mot det upphöjda men väl ett värn mot livets kval.» Humorn 
föddes av godheten och av glädjen över livets mångfald. »Så blir humorn det 
ljusdunkel som är germanernas lynnesdrag, leendet över mångfalden.» Men 
Ellen Key medgav på samma sätt som Urban von Feilitzen hade gjort att när 
längtan efter helheten och försoningen nått sin högsta höjd, fanns det inte längre 
plats för humorn. Hennes stora exempel härpå är Goethe, »den tyska andens 
högsta uppenbarelse», för vilken allt ofullkomligt var »så psykiskt outhärdligt 
att han inte kunde le endast lida av det. Han var lika litet german eller hellen
som jordklotet är hav eller land [------ ].» Ellen Key blev aldrig så panegyrisk
som när hon talade om Goethe, »livstrons» religionsstiftare.

Ellen Keys utkast rimmar väl med Birger Mörners protokoll. Men där kom
mer ju också Heidenstam till tals. När Ellen Key gick till attack: »Och du, 
käre Verner, som själv saknar all humor» svarade Heidenstam med en snabb 
och spirituell ripost: »Knappt så evident som du. Humor är ej sibyllinsk. Hade 
en spåkvinna humor, då finge hon slå ihop sina kort och sätta sig att le.» Ellen 
Key upptog bara godmodigt sina vänners skämt — om de inte gick alltför 
långt. Det är bekant hur hon hade svårt att förlåta Klara Johanson hennes 
gaminäktiga parodi Alwilda von Gluckentreff (i Ligapojken Eros, 1907); den 
skall rentav ha renderat Klara Johansson en örfil.7 Per Hallströms angrepp i 
komedin Erotikon (1908) på Ellen Key-lärjungarnas Eros-kult hörde också till 
de »speritningar» som hon kände en viss bitterhet över.8 Strindberg förlät hon 
aldrig hans Hanna PajJkarikatyr i Svarta fanor, men här var det ju direkt fråga 
om ett infernaliskt nidporträtt med tillräcklig verklighetsbakgrund för att hon 
inte kunde undgå att känna sig drabbad.9

III.
Väl visste han att glädjen vore ett gott för jordens barn och att den måste finnas. Men 
som en tung gåta låge alltjämt över världen spörsmålet om hur en man skulle kunna 
vara både glad och god. Den lättaste sak och dock den svåraste, kallade han detta. H it
tills hade de ej kunnat lösa gåtan. N u ville han tro att de lärt det, att de alla lärt det 
under detta glädjens och nödens, lyckans och bedrövelsens år.

6 Ellen Keys saml. 5: 6. (Kungl. Bibi.) 
— Ett med många marginalteckningar försett 
exemplar av Germanism och klassicitet finns 
på Ellen Keys Strand.

7 A. Forsström: Om Ellen Key (1949),
s. 182 ff.

8 Se min uppsats Per Hallströms Erotikon 
och Ellen Key i Finsk Tidskrift 1951.

9 Jfr min artikel Ellen Key och Strindberg 
i DN  31 jan. 1948.



28 ULF WITTROCK

Vid ett besök i Stockholm under julen och nyåret 1893-94 gjorde Selma La
gerlöf flera nya bekantskaper. En av dem var Ellen Key som introducerade henne 
i sällskapet Nya Idun och bjöd henne hem till en av sina sedvanliga författar- 
och konstnärsträffar. De citerade raderna ur Gösta Berlings sagas slutkapitel 
skrev Selma Lagerlöf in i Ellen Keys poesialbum den 14 januari 1894.1 Ellen 
Key brukade själv föreslå valet av text; det blev ett avsnitt där romanens proble
matik —  hur livsglädjekravet skulle kunna förenas med den sociala ansvars
känslan —  fanns särskilt tydligt uttryckt. Ellen Key hade hänförts av Gösta 
Berlings saga redan när hon läst de fem första i tidskriften Idun publicerade 
kapitlen.1 2 Sedan bekantskapen väl hade inletts kom hon Selma Lagerlöf till 
mötes med hela sin entusiastiska välvilja. Hon uppmuntrade henne att ge ut 
sin nya novellsamling Osynliga länkar och var den första att i brev lovorda 
boken när den kommit ut. På sommaren 1894 fick Ellen Key tillfälle att i sin 
tur besöka Selma Lagerlöf i Landskrona. »Du går inte upp i din egen plåga ens, 
då du har tandvärk», skrev Selma Lagerlöf efteråt (29.9). »Då du var här hade 
jag en tydlig förnimmelse av att du tog hand om mig och ej motsatsen. Jag 
börjar förstå, att du predikar självhävdelse. Den konsten lär du visst aldrig».3 
Selma Lagerlöf insåg inte trots den åskådningsundervisning hon tydligen fått vid 
besöket att hur »altruistiskt anlagd» Ellen Key än var kände hon ett starkt be
hov av att dominera och bestämma!

När Selma Lagerlöf använde begrepp som självhävdelse och altruism var an
ledningen den att hon hade i tankarna ett längre debattinlägg som Ellen Key 
gjort i Nordisk Tidskrift 1894. »’Slutord’ läste Selma Lagerlöf och jag på vår 
veranda i Visby en solglittrande kalkljus förmiddag», berättar Sophie Elkan i ett 
brev till Ellen Key den 12 oktober 1894.4 5 »De gåvo· anledning till livliga me
ningsutbyten till och med mellan oss, som ju äro av din mening. Hur mycket 
mer skulle då ej vara förhållandet i andra kretsar? Personligen, tycker jag, att du 
med dina ’Slutord’ bringat saken till ett vackert och harmoniskt slut, och lyck
önskar jag dig särskilt till att till och med de argaste motståndarna ej kunnat 
annat än erkänna, att du kämpat med fullkomligt blanka vapen.» I Slutord tog 
Ellen Key med en ingående motivering avstånd från kristendomen som religion 
och som livsförklaring. Hon hade i Svensk Tidskrift 1893 angripits av Eva 
Fryxell, Anders Fryxells dotter och välkänd skriftställarinna, som där publicerat 
en uppsats om »Kvinnliga författaretyper för den naturalistiska riktningen inom 
litteraturen på 1880-talet». Eva Fryxell tog upp till behandling dels Anne 
Charlotte Lefflers bok om Sonja Kovalevsky, dels Ellen Keys biografi över 
Anne Charlotte Leffler. De tre författarinnorna företrädde en agnostisk världs
uppfattning, konstaterade Eva Fryxell; de berövade människan hennes »andliga 
centrum, Guds-begreppet» och de lät altruismen, »en idé, en teori bland andra»,

1 Ellen Keys samling 13. (Kungl. Bibi.)
»Tacksamt, tillgivet» har Selma Lagerlöf till
fogat under sin namnteckning.

a Ellen Key berättar i Sv. D-s jultidning 
Vinterbloss 1903 att hon med Gösta Berlings 
saga i ränseln fotvandrat runt »Lövens långa 
sjö». »Om Selma Lagerlöf», omtryck i E. Key:
Verk och människor (1910), s. 320 ff.

5 Selma Lagerlöfs brev till Ellen Key i Ellen

Keys samling 55: 27. (Kungl. Bibi.) De ut
nyttjades först av Oscar Wieselgren i hans upp
sats Selma Lagerlöf och Ellen Key i BLM 
1942 och av Elin Wägner i hennes Selma 
Lagerlöf-biografi (1942-43).

4 Ellen Keys samling 55: 12 (Kungl. Bibi.) 
Efter att ha tillbragt högsommaren med Selma 
Lagerlöf i Visby var Sophie Elkan nu tillbaka 
i Göteborg.
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ersätta den kristna kärleken. Det hade redan vid 1870-talets slut uppstått kon
troverser i religiösa frågor mellan Eva Fryxell och den tjugo år yngre Ellen Key 
men nu först manifesterades offentligt att Ellen Key intog en mycket radikalare 
ståndpunkt.5 Också Selma Lagerlöf och Eva Fryxell kände varandra sedan gam
malt och Selma Lagerlöf såg upp till henne med tacksamhet och respekt.5 6

Eva Fryxells skarpa kritik bemöttes av Ellen Key i En förklaring i Svensk 
Tidskrift 1893, den förra gav svar på tal med Repliker och reflexioner och till 
sist kom således Ellen Keys Slutord. (I omarbetat och omredigerat skick trycktes 
sedan Ellen Keys båda inlägg i Tankebilder, I.) Det vore förhastat att av Sophie 
Elkans uttalande i det citerade brevet dra den slutsatsen att Selma Lagerlöf 
skulle ha känt sig helt samstämd med Ellen Keys livsåskådning. Sophie Elkan 
talar ju om »livliga meningsutbyten» mellan henne själv och Selma Lagerlöf i 
Visby. Den senare hade också i sitt brev till Ellen Key 29 sept. 1894 nöjt sig 
med att uttrycka sin sympati för dennas idealitet: »Vi läste dina ’Slutord’ där
borta en solig morgon och tyckte att du var duktig. Det är något av morgonens 
friskhet och arbetslust över dig själv. Du gör en glad åt livet och ej rädd för 
det.» För såväl Ellen Key som för Selma Lagerlöf hade Spencers utvecklings- 
filosofi varit av stor betydelse; här fanns en viktig gemensam nämnare för de
ras ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.7 Selma Lagerlöf hade närmat sig 
en agnostisk uppfattning. »Jag tycker nästan det är barnsligt att så där mycket 
tänka på ting om vilka vi intet kunna veta», skrev hon i ett brev 1886, där hon 
likväl talar om »de bitar kristendom jag lyckats rädda från det allmänna skepps
brottet».8 Hon var inte beredd att så radikalt och trosvisst som Ellen Key be
strida kristendomens anspråk på att företräda »den absoluta religionen». Med 
skärande hån vände sig Ellen Key i sina Slutord mot samtidens kompromissande 
kristna; den utomordentliga betydelsen av Tolstojs liv och författarskap i deras 
senare skede har varit att visa det gapande svalget mellan Jesus försakelselära 
och de kristnas »kristlighet», förklarade hon. Men Jesus gav å andra sidan inte 
världen det absoluta människoidealet, ty lika nödvändig som självuppoffringen 
var självhävdelsen, heter det vidare. Det var i och för sig naturligt att Jesus ville 
göra osjälviskhetens bud allenarådande. »Ingen stor, ny sanningsförkunnare ser 
andra sidan av den sanning, som det är hans säregna patos att leva och dö för.» 
Men nu hade osjälviskhetens kraft vuxit sig så stark inom mänskligheten att den 
inte längre behövde kristendomens stöd —  »och varje tid, som överdrivet skulle 
skatta åt egoismens rätt, komme ofelbart att följas av en reaktion till altruis
mens förmån.» Eva Fryxell hade hävdat att Ellen Key och hennes kvinnliga 
författarkolleger stod fientliga mot varje religiös livsförklaring. Ellen Key gen- 
rnälte att »otrons» förkunnare framträdde i kraft av sin tro odh sin mystik. Den 
nya religionen innebar en helhetsåskådning som upphävde tillvarons motsatser 
och gjorde allting heligt.

5 Ellen Keys och Eva Fryxells relationer be
handlas på flera ställen i min avhandling 
Ellen Keys väg från kristendom till livstro.

eE. Wägner: Selma Lagerlöf (1958), s. 
59 IL

7 Spencers betydelse för Selma Lagerlöf har
särskilt framhållits av U.-B. Lagerroth i hen-

nes avh. Körkarlen och Bannlyst (1963), s. 
99 fL

8 Brev 18.9.1886 till Emilia Rydberg, cite
rat efter Selma Lagerlöf Brev I 18-71—1902, 
i urval utg. av Ying Toijer-Nilsson. Selma
Lagerlöf-sällskapet Skrifter 7. (1967.)
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Både i sina Slutord och i almqvistessän talar Ellen Key med ett slagord från 
Nietzsche om den Umverthung aller Werthe som försiggick i samtiden. Hon 
var på en gång beroende av och delaktig i det nya nittitalsklimatet, där nietzsche- 
fluenser inte minst bidrog till ett genombrott för individualismen. På åttitalet 
hade hon i anslutning till sin lärofader Herbert Spencer förklarat att egoismens 
och altruismens vågskålar borde väga alldeles jämnt. (I en uppsats i Fri forskning 
1886, Om gränsen för självuppoffring, betecknar hon förhållandet mellan egoism 
och altmism som »tidens djupaste fråga».) När hon sedan försökte ersätta ter
men egoism med självhävdelse stämplades detta strax av hennes motståndare som 
»en listig omskrivning av begreppet själviskhet», klagar hon i Slutord. Ellen 
Key hade sett hur Arne Garborg sammanfattade Jonas Lies kvinnoideal i ut
trycket »självhävdelse i självhängivenhet» och hon hade också mött ordet som ett 
nyckelbegrepp i Harald Hpffdings Etik.9 Under sin utlandsresa på sommaren 
1894 sökte hon för övrigt upp den danske filosofiprofesorn i Köpenhamn och 
han gav beredvilligt sitt bidrag till hennes autograf- och poesialbum. Det blev 
en betraktelse om den moderna världsuppfattningens storhet och upphöjdhet; 
när kritiken och forskningen under det nuvarande övergångsskedet gjort sitt 
skulle fantasin och känslan åter träda i verksamhet och den nyvunna harmonin 
finna uttryck i »fælles Symboler». Medan Ellen Key gick helt på Hpffdings linje 
kunde Selma Lagerlöf inte finna sig tillrätta med en livsförklaring som ej gav 
utrymme åt »Guds andes närvaro i naturen». Hon har själv i ett brev till Valfrid 
Vasenius — finlandssvensk litteraturprofessor — förklarat att hon »varit både 
Farbror Eberhard och unga grevinnan och förstår dem båda»; de två gestalterna 
konfronteras som bekant i kapitlet Amor vincit omnia i Gösta Berlings saga. 
»Det er krange kaar’, nu till dags för dem, som behöver tro», skriver hon. »Jag 
har haft mina perioder, då jag varit stark materialist och förnuftsmänniska, men 
mitt diktarlynne, som vill röra sig på mystikens område, tvingar mig ständigt 
tillbaka in i de troendes led.»1 Selma Lagerlöf har således inte i längden kunnat 
nöja sig med en inomvärldslig »livstro» av det slag som Ellen Key förkunnade; 
den har tyckts henne utarma hennes fantasi och känsloliv, själva grunden för 
hennes diktning.

Ellen Key fortsatte på nittitalet att teoretiskt pröva en balansgång mellan ego
ism och altruism, men influerad av de »övermänniskoteorier» som hon talar om 
redan i almqvistessän gör hon efterhand allt större medgivanden åt de individua
listiska kraven. Ännu i sin på våren 1895 utgivna verdandiskrift Individualism 
och socialism försöker hon sig emellertid på en syntes eller försoning mellan 
egoismen och altruismen, »självkänslan» och »samkänslan».

Ett vittnesbörd bland många om den spridning hennes idéer fick på nittitalet 
bland författare och konstnärer utgör ett brev från prins Eugen, »röde prinsen»

°I Arne Garborgs bok om Jonas Lie (1893) 
som Ellen Key citerade i sina Slutord före
kommer f. ö. också det av henne sedan upp
tagna ordet » självhäri ig»: »Med dyb og staerk 
Kjaerlighedstrang forener hun [d. v. s. Lies 
kvinnoideal] Racekvindens hele selherlige Sik- 
kerhed i sit Valg; er han opdaget, saa er det 
med naesten Skjaebneagtig N0dvaendighed 
han eller ingen.» A. a., s. 176, 204. Ellen Key

som själv hade upplevt en stor kärlek förfäk
tade samma åsikt om det ödesbundna i kvin
nans val. — Det må tilläggas att redan Urban 
von Feilitzen (»Robinson») använder danis- 
men »självhävdelse» både i Protestantismens 
Mariakult (1874) och i »Ett livsförsök».

1 Uttalandet i brevet till V. Vasenius cite
ras efter B. Ek: Selma Lagerlöf efter Gösta 
Berlings saga (1951), s. 276 f.



Ellen Key och nittiotalets kulturdebatt 3 i

som han kallades för sina frisinnade åsikter, till Georg Pauli den 29 mars 1895. 
Ett avsnitt i detta litet raljerande vänbrev lyder: »Jag hoppas du kan för en 
stund slita dig från din altruistiska egoism, din enligt egen utsago allt absorbe
rande konstverksamhet odi ägna dig åt dina medbröders intresse i hopp att du 
i denna altruistiska verksamhet må finna någon näring, åtminstone stimuleras 
i arbetet på din egen självhävdelse. Som du ser läser jag Ellen Key och är uppfylld 
därav. Det är synd att skoja därom, men jag gör det med allvar i hjärtat och då 
må det varda mig förlåtet.»2 En av tankegångarna i Ellen Keys vardandiskrift 
är just den att det ligger i var och ens eget intresse att utöva altruism; i Slut
ord formuleras samma tanke så »att människan behöver människan och att varje 
hinder jag lägger i vägen för andras berättigade självhävdelse, ytterst skadar min 
egen självutveckling». Detta bara alltför vågmästaraktiga resonemang kan åter
föras på utvcklingsfilosofins auktoriteter. Harald Hpffding deklarerar sålunda 
i anslutning till Spencers Data of Ethics att »Selvhaevdelse og Selvudvikling ar
be jde i samme Retning som Altruism».3

I sin verdandiskrift Individualism och socialism byggde Ellen Key på ett före
drag som hon hållit i mars 1894 i Oslo; hon hade där både inför Arbeidersam- 
fundet och Studentersamfundet talat över ämnet De få och de många. Fröken 
Key »tycks vara väl anskriven i de norska vänsterkretsarna», noterade man surt 
på konservativt håll i Sverige med anledning av den norska vänsterpressens posi
tiva referat. Vårt land (21.3 -94) fann dock en bister tillfredsställelse i Aften- 
postens kärva rubricering av sin kommentar till Ellen Keys föredrag om »gift
mördaren» Almqvist: »Raaddenskab.» (Också almqvistföredraget hölls först in
för norsk publik.) Som socialistsympatisör var hon som förut nämnt med och 
första maj-talade på Gärdet 1894. Under sommarens utlandsresa träffade hon i 
Bayern socialistledaren Georg von Vollmar, som var gift med en av Ellen Keys 
närmaste vänner, Julia Kjellberg, von Vollmar utkämpade heta duster med den 
mer marxistiskt renlärige August Bebel; som »revisionist» gick von Vollmar 
på den socialreformatoriska linjen och sköt de revolutionära principfrågorna i 
bakgrunden. Hjalmar Branting porträtterade i Julfacklan 1894 de båda »prövade, 
världsbekanta kämparna för socialdemokratin», von Vollmar var med Brantings 
ord »den jesui tupp fostrade, fint bildade överklassmannen» och för Ellen Key 
måste det ha haft ett speciellt intresse att se hur en dylik aristokrat kunde förena 
socialismen med sina individualistiska krav. Hon var ju själv på mödernet av 
adlig börd (släkten Posse). Man får väl för övrigt se den förtroliga vänskapen 
med Verner von Heidenstam som i viss mån betingad av stamtavlornas aristo
kratiska anor. Att Ellen Key inte tvekade om sin sociala position omvittnas på 
ett lustigt sätt av en randanteckning som hon gjort i ett exemplar av Louise 
Nyström-Hamiltons biografi: »Då jag på gatan burit vad som helst, gått klädd 
huru tarvligt som helst o. s. v. har det dock aldrig fallit mig in att ej bli ansedd 
lika fin för det — ty det ligger nog sanning i Anna Whitlocks ord (då hon 
grälade för at jag gick ut på Drottninggatan med en fotogenkanna): ’Du tycker 
du kan göra vad som helst, ty du vet att du är av så fint folk i alla fall!’»4

2 Prins Eugen: Vidare berätta breven 4 Det med randanteckningar försedda exem- 
(1945), s. 46 f. plaret av Louise Nyström-Hamiltons biografi

3H. Hpffding: Etik (1887), s. 102. (i:sta uppl. 1904) finns på Ellen Keys Strand.
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Inbjuden av föreningen Verdandi talade Ellen Key den 25 mars 1895 i Upp
sala om Socialism och individualism. Laboratorn och sedermera professorn Hjal
mar Öhrvail, en av Verdandls stiftare, 'hörde till hennes varmaste beundrare. 
Han tackade henne i ett brev å egna och hustruns vägnar för hennes Slutord i 
Svensk Tidskrift »som vi läste med hänförelse [— ] och för allt det myckna som 
du gjort och gör för de förnuftiga idéernas befrämjande!»5 Före tryckningen 
granskade han hennes verdandiskrift i manuskript liksom han också senare i 
korrektur tog del av Livslinjer. Som god verdandiliberal och Mill-lärjunge kunde 
Hjalmar Öhrvail med tillfredsställelse konstaterar att hon inte lät den individuella 
friheten komma för mycket i kläm. (»Vår lärofader, Stuart Mill» åberopas av 
Öhrvail i ett brev till Ellen Key 20 dec. 1901.) En samhällsordning som skulle 
»tvinga Pasteur att iakttaga samma normalarbetstid som en skomakare [— ] 
och åt en Goethe bereda liknande bostadsförhållanden som åt en ladugårdskarl» 
skulle vara allt annat än stimulerande för deras produktionsförmåga, förklarar 
Ellen Key med en drastisk exemplifiering. Hennes anammande av socialismen 
skedde således med många starka förbehåll framför allt å »den andliga över
klassens» vägnar.

I den socialdemokratiska Julfacklan 1895 betonade signaturen A-n ( = Anton 
Andersson) i en artikel att det inte var nog »att vara ’frisinnad’, även om man 
är det i en så hög och ren bemärkelse som fröken Key, som åtminstone —  för 
att begagna ett av hennes egna uttryckssätt — slitit bort trikoloren från ögonen 
och blivit ’frisinnad för nutiden’»; man måste, om man ville uträtta något, lära 
sig förstå vad proletärrörelsen egentligen innebar. Ellen Key hade frimodigt 
erkänt att hon inte förstod »frågans nationalekonomiska sida»; hon bedömde 
socialismen mer som en »kulturföreteelse» än som en »klasskamp», noterade 
också recensenten. Socialismen lämnade inte sitt slutmål ur sikte. Det var 
oriktigt när Ellen Key förfäktade att varje utgång av striden mellan individua
lism och socialism som gjorde endera till segrare blott skulle föra utvecklingen 
in på en omväg.

Ehuru Ellen Key hävdade att såväl von Vollmar som flertalet engelska socia
lister insåg att den socialistiska »framtidsstaten» aldrig helt kunde förverkligas 
gav hon själv uttryck åt de ljusaste förhoppningar om hur livskänslan skulle 
stegras och själsenergin frigöras i ett socialistiskt omdanat samhälle. Framtidens 
lyckomöjligheter var obegränsade, försäkrade hon. I kampen för detta framtids- 
rike hade målsmännen för de många ännu så länge den viktigaste insatsen att 
göra, konstaterade Ellen Key och belyste sin tankegång med följande parabel:

En ökenresande blev under nattens stillhet frågad av sin vägvisare om han ej hörde 
tunga suckar. »Vem skulle då sucka?» sporde resenären. »Öknen», svarade vägvisaren, 
»öknen är det, som suckar av längtan att varda en ängsmark.»

Det är den stora, enformiga, för kulturen ännu ofruktbara öknens suck, vilken sam
tiden lärt sig höra, med socialismen som vägvisare. När ödesmarken en gång blivit för-

5 6 maj 1894. Öhrvalls brev till Ellen Key 
ingår i Ellen Keys samling 35:46. (Kungl. 
Bibi.) — Ambassadör Leif Öhrvail har också 
låtit mig ta del av Ellen Keys egna brev. 
(U. U. B.) Jag vill återge en liten tidstypisk 
glimt. För att främja försäljningen av sin 
verdandiskrift föreslår hon att en kolportör

med kärra skall sälja broschyren vid i:sta maj
demonstrationen på Gärdet 1895! Så hade 
förut skett med Anton Nyströms stridsskrift 
mot socialismen och den hade haft en strykan
de åtgång! (Nyström utgav 1892 >Socialis
mens omöjlighet».)
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vandlad till ängsmark, då kan fara uppstå, att de enstaka träden uteträngas av en stor, 
tät gräsöken. Men så länge ännu sandöknen sträcker sig mellan en och annan oas, äro 
icke de där växande trädens oroliga susningar så betydelsefulla, som ödemarkens suckan.

»Oasen och öknen» heter ett kapitel mot slutet av Selma Lagerlöfs roman 
Antikrists mirakler. I den sicilianska staden Diamante finns en falsk Kristusbild 
men befolkningen tror att den är äkta och varje dag gör den nya under. Dia
mante liknar »en oas i en stor öken. Oasen är utsatt för öknens flygsand och 
rövare och vilddjur. Så ock Diamante. Oasen borde breda ut sig över hela öknen 
för att kunna känna sig trygg. Diamante började tro, att det ej skulle kunna 
bliva lyckligt, förr än hela världen tillbad dess Kristusbild.» Selma Lagerlöf har 
tydligen lånat liknelsen från Ellen Key; den faller sig inte särskilt natur
lig i det nya sammanhanget där den således sammankopplats med berättelsen 
om den utbytta Kristusbilden. Pater Gondo anklagar Diamantes befolkning för 
att den förledd av Antikrist bara har begärt vad som är av denna världen, bara 
har älskat jorden. Men när pater Gondo söker upp påven i Rom och talar om att 
Antikrist i Kristi skepnad har snärjt Diamantes befolkning i världslighet går 
påven skarpt tillrätta med munken: »Jag ser en folkrörelse uppstå, som brinner 
av kärlek till nästan och hatar Gud. [— ]. Ni kunde taga den stora folkrörelsen 
på era armar, medan den ännu ligger som ett barn i sin linda, och ni kunde föra 
den till Jesu fötter, och Antikrist skulle se, att han inte är annat än Kristi efter- 
bildning, och erkänna honom som herre och mästare.»

Ellen Key hade skickat Selma Lagerlöf sin skrift om socialismen. »Jag tänkte», 
berättar Selma Lagerlöf i sitt tackbrev (22 maj -95), »då jag slutat ditt häfte att 
jag varit borta i en dröm. Jag tycker mycket om den staten. Jag vet egentligen 
ej varför vi bråka så mycket med skönlitteratur, sådant där ger bättre drömmar. 
Tack skall du ha!» Bengt Ek har i sin avhandling »Selma Lagerlöf efter Gösta 
Berlings saga» på ett förtjänstfullt sätt visat hur tankegångar från Ellen Keys 
verdandiskrift går igen i Antikrists mirakler. Det är dock missvisande att be
teckna agnostikern Ellen Key som »deist» och det synes mig som om Ek litet i 
onödan tar avstånd från hennes »ofta väl pretentiösa problemdebatt» och »det 
ofta väl nakna och direkta greppet på frågorna i Ellen Keys framställning».6 Det 
är troligt att som Ek gör gällande Gaetano i Antikrists mirakler fått drag av 
Ellen Key: »Han drömmer på samma sätt som Ellen Key om det ljusa och lyck
liga framtidslandet, går aldrig till storms mot den bestående religionen med 
Lennstrands eller Danielssons ateistiska .terminologi, fylls ej av hat mot det sam
tida religiösa livet utan ser endast fram mot människans kommande lycka och fri
görelse.» Ellen Key var visserligen mer bekämpare av kristendomen än vad som 
framgår av denna karakteristik. Men hon hävdade på samma gång att socialis
men fört den kristna broderskapsförkunnelsen vidare och hon fann det para
doxalt att man mot denna makt och dess kommunistiska krav »skyndat sig att 
rikta icke blott den borgerliga ordningens svärd, utan även den kristna religio
nens kors». Också i sin polemik mot Eva Fryxell föregrep Ellen Key tematiken 
i Antikrists mirakler. Hon förklarade i sina Slutord att det var de som förnekade 
Kristus som i djupaste mening hade del i hans anda. Selma Lagerlöf står dock 
närmast på Viktor Rydbergs kristna ståndpunkt i ef ter skriften till Grottesången,

6 B. Ek, a. a., s. 286 ff.
3 — 674314 Samlaren 1967
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där det talas om hur socialisterna och ateisterna som tror på Utopia i stället för 
Gud med sin hängivenhet visat »att Han, på vars tillvaro de icke tro, är i deras
hjärtan».7

Ellen Key stod undrande inför Antikrists mirakler och Selma Lagerlöf försökte 
i ett långt brev till henne (8 dec. 1898) klargöra bokens allegoriska upplägg
ning. Tyvärr är Ellen Keys egna -brev inte tillgängliga. Tydligt är att Selma La
gerlöf emellanåt känt en viss bitterhet över den förras invändningar mot hennes 
verk. I december 1902 skrev hon till Valborg Olander och berättade att hon fått 
»ett långt brev från Ellen Key, som är mycket besynnerligt. Hon tycks vara 
missnöjd med boken och med allt jag gör, men det är då inte så farligt att ha 
väckt hennes misshag nu, som för ett par år sedan.»8 (Selma Lagerlöf förstod 
att hennes litterära position var befäst; hon ansåg nog också att Ellen Keys an
seende hade deklinerat efter C. D. af Wirséns och Vitalis Norströms stridsskrif
ter.) Den åsyftade boken är Jerusalem och närmast dess andra del. I den lilla 
essä om Selma Lagerlöfs diktning som Ellen Key skrev för Svenska Dagbladets 
jultidning 1903 talar hon om den förras »helgdagspsykologi» och menar att 
Selma Lagerlöf inte kände sina diktade gestalter i vardagslag. Hon betecknar 
som Selma Lagerlöfs största egenskap hennes »livsfromhet» men konstaterar 
också att det var fråga om en livsbejakelse med kristna förtecken. I Livslinjers 
andra band förklarar sålunda Ellen Key att när »nutidsdiktare av betydenhet 
— t. ex. Jacob Knudsen i Danmark och Selma Lagerlöf i Sverige —  mena sig 
stå på kristen grund», då var deras »kristlighet» bara »det gamla namnet för den 
nya känslan av människolivets makt och mångfald, härlighet och rikedom, en 
känsla vars värde och värdighet de tro sig bevara endast genom att som en tung 
druva binda den vid gudsbegreppets bräckliga stöd.»9 Bakom Ellen Keys alltför 
prunkande formulering ligger väl i viss mån samma kritik som hos några senare 
Selma Lagerlöfs-forskare; »hon nådde aldrig fram till den klarhet som hon önsk
ade, naturligt nog för övrigt, ty hennes allreligion skulle fått sträcka sig över 
hela skalan av metafysiska idéer, från den folkliga vidskepelsen över kristendo
mens morallära fram till en modern vetenskaplighet», förklarar Gunnar Bran- 
dell.1 Men det skall villigt erkännas att Ellen Keys livsåskådning knappast var 
mindre motsägelsefull!

Livslinjer II (1905) betecknas av Ellen Key i företalet som en »bekännelse
bok» om hennes livstro. Det är osäkert om Selma Lagerlöf läste den boken, men 
hon hade i varje fall läst och »tänkt rätt mycket över» den första delen av Livs
linjer, där Ellen Key uttalade sin syn på kärleken och äktenskapet mot bakgrund 
av sin förvissning om »att livet självt måste varda livets mening». »Jag blir på 
varje sida slagen av finheten i observationer och över vidden av erfarenhet och

7 Jag delar Bengt Eks uppfattning att »i
påvens ord kommer tydligast Selma Lagerlöfs 
ståndpunkt fram». B. Ek, a. a., s. 296. —
U. B. Lagerroth (a. a., s. 107 ff.) har framhållit 
att Selma Lagerlöf tecknar den evolutionära 
socialismen i Gaetanos gestalt sympatiskt, me
dan hon uttrycker sin aversion mot den revo
lutionära socialism som företräds av de sicili
anska upploppsmännen. — Gustaf Fredén häv
dar att Selma Lagerlöf i slutkapitlet av Anti

krists mirakler bekänner sig till en monistisk 
livssyn: »perspektivet vidgar sig aldrig ut mot 
en evighet.» G. Fredén: Orestes och förso
ningen (1955), uppsatsen »Antikrist och stor- 
inkvisitorn».

8V. Öländers uppsats Från » Jerusalems»- 
åren i Sv. litt.-tidskr., 1940, s. 84 ff.

°E. Key: Verk och människor (1910), s. 
320 ff. och Livslinjer, II (1903), s. 262.

1 Ny ill. sv. litt.-hist. IV (1957), s. 344.
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livsvisdom», skrev hon till Ellen Key (25 maj 1904). Men hennes respekt inför 
den senares evolutionistiska tankebyggnad hindrade 'henne inte från att markera 
sin tveksamhet visavis Ellen Keys oförskräckta ställningstaganden i de stora livs
frågorna: »Jag är så fullt och visst övertygad om att du vill ge lycka åt en värld, 
som verkligen är mycket olycklig. Men har du valt rätt väg? Du kan ej tro, så 
många tvivelsmål som framställa sig för mig. Det är ju också spörsmål av en 
svårighetsgrad, så stor, att ingen ännu kan lösa den.»

Yi har följt Ellen Keys och Selma Lagerlöfs inbördes relationer ett stycke väg 
och återvänder till den förras skrift Socialism och individualism. »Mig tycktes 
från pappersbladen/ en tändande gnista sprang», skaldade en ung poet i Loke, 
De socialdemokratiska ungdomsklubbarnas flygblad 1895. I sin doktorsavhand
ling om Gustaf Steffen, »samhällsteoretiker och idépolitiker», konstaterar Åke 
Lilliestam att denne på samma vis upplevde Ellen Keys skrift som det rätta och 
förlösande ordet. Steffen hade i England 1893 börjat läsa Nietzsche och starkt 
fängslats av hans förhärligande av den stora personligheten. »Men en svårighet 
återstod. Nietzsche ställde upp sitt personlighetsideal i motsättning till socialis
mens jämlikhetsläror, som Steffen tagit emot så starka intryck ifrån. Här kom 
honom en svensk socialfilosofisk författarinna till hjälp. Nietzscheanismens lyck
liga förening med socialistiska idéer tillkännagav Steffen i en entusiastisk anmä
lan av Ellen Keys verdandiskrift ’Individualism och socialism’ i ’Handelstid
ningen’ 189 5.» 2

Steffen gav Ellen Keys lilla skrift det vackraste vitsord: »Om jag vågade lita 
på mitt eget litteraturvetande inom hithörande områden skulle jag t. o. m. på
stå, att det ännu icke skrivits på engelska, franska eller tyska språket någon all- 
mänfattig avhandling, som med sådan oförskräckt självständighet, sådan förtro- 
endeväckande rättframhet i argumenteringen och (last but not least) uti ett på 
samma gång så epigrammatiskt träffsäkert och poesifullt avrundat framställ
ningssätt försökt sig på det nyaste av alla spörsmål: att finna den högre enhet, 
som harmonierar våra dagars individualistiska och socialistiska idéströmningar.» 
Steffen fann sig själv åberopad i Ellen Keys skrift; hon refererar nämligen på tal 
om de engelska samhällsförhållandena till ett par av honom tidigare utgivna 
verdandiskrifter.

Bosatt i England 1887-97 var Gustaf Steffen verksam som korrespondent i 
främsta rummet till Göteborgs Handelstidning. Han bidrog också genom att 
samla sina reportage i bokform till att göra den svenska allmänheten bekant 
med det politiska och kulturella livet i England. Ellen Key läste under julen 
1893 hans bok Från det moderna England;3 det var kanske här hennes intresse 
vädktes för John Ruskin s idéer. Han presenterades av Steffen som profeten för 
den nya estetiska världsåskådningen, en skönhetsivrare och världsförbättrare i 
kamp mot tidens dårskaper.4 Av Kungliga Bibliotekets lånejournal framgår att 
Ellen Key i februari 1894 lånade ett par verk av Ruskin; flera av dennes böc
ker var emellertid utlånade till Per Hallström och hon bad honom i ett brev 
(11 mars -94) att få tillgång också till dessa »för en kurs jag håller». Hennes

2Å. Lilliestam: Gustaf Steffen (i960), s. 3 Förteckning över lästa böcker i Ellen Keys
52 f. — Artikeln bar rubriken »England och samling 2:10. (Kungl. Bibi.)
den individualistiska socialismen» och stod 4 Steffen hade förut behandlat Ruskin i en 
som »Brev till H. T.» införd 21 maj 1895. uppsats i tidskriften Ur dagens krönika 1890.
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kontakt med Ruskms idéer blev betydelsefull, ty det tycks 'ha varit i hög grad 
genom hennes förmedling som »ruskinismen» — för att använda Steffens be
nämning — blev ett av de väsentligaste inslagen i sekelskiftets kulturella liv 
här i Sverige. Hon redogör första gången för Ruskins teorier i verdandiskriften 
Socialism och individualism och hon återkommer sedan gång efter annan till 
hans »framtidstankar». Skönhet för alla, Ellen Keys verdandiskrift från 1899, 
gav ett slagord och en appell med vidsträckt verkan. Hon kunde med skäl göra 
gällande att hon på egen väg kommit fram till åtskilliga av den engelske sam- 
hällstänkarens idéer. Många människor har under detta århundrades senare hälft, 
förklarar hon, »pinats av den moderna storstadens och fabriksvarans fulhet, av 
samfärdselns och industrins brutala våld på naturens stillhet och skönhet, på 
minnenas helgd».5 Ruskm kan ju om man så vill betecknas som reaktionär i sin 
strävan att värna gammaldags skönhetsvärden mot maskinkulturens smakför- 
skämning» Ellen Key uppfattade honom emellertid inte som en konservativ 
bakåtsträvare. Hon konstaterade retsamt att »i Sverige leva ännu de flesta män
niskor hederliga och nöjda, i den hemmavana fulheten» och hon uppställer i sin 
essä Kulturodling den paradoxen att eftersom de enklaste vardagstingen kan ut
öva en så stor verkan på skönhetssinnet »torde den, som i vår tid lyckas finna en 
vacker form för ölbuteljen, omedelbart komma att verka mer för kulturodlingen 
än den, vilken bekostar en nordpolsexpedition!» Själva termen »kulturodling» 
var Ellen Keys egen skapelse; hon torde ha präglat ordet i anslutning till Alm
qvist som i Svenska fattigdomens betydelse talar om nödvändigheten av »att 
odla skönhetssinnet».6

När Gustaf Steffen på våren 1896 for hem till Sverige sökte han upp Ellen 
Key. »Han är en genialisk människa i hög grad och just av de få andliga över
människorna, vilkas omdöme man skattar», berättar hon i brev till Heidenstam 
den 4 april. Några dar förut hade Steffen i hennes autografalbum skrivit in en
pessimistisk betraktelse:

Och även 1 allra bästa fall sitta vi som fångar på olika öar i tillvarons arkipelag och 
växla konventionella signaler med varandra. Det kommer ibland så kraftigt för mig, att 
meddelandet mellan själ och själ är bara växlande av halvförstådda mekaniska signaler —  
konventionella tecken för det som ligger inunder [— ].7

Mer positivt bedömde Ellen Key själarnas förmåga av hemlighetsfulla kon
takter i en essä ett år senare om Maeterlinck och dennes bok Le trésor des hum- 
bles. Maeterlinck var fatalist, konstaterar Ellen Key, och »talar underbara ord

5E. Key: Tankebilder, I, s. 133.
0 »’Kulturodling —  vad betyder det!’ Först 

och främst ett försåt, som avser: att välja mina 
läsare. De, som strax le åt tautologin, böra 
nöja sig med överskriften.» Så börjar Ellen 
Key sin essä. ('.Tankebilder, I.)

7 Ellen Keys samling 13. (Kungl. Bibi.) — 
Å. Lilliestam citerar (a. a., s. 71) den förra 
meningen som exempel på »aforistiska uttryck 
för ensamhetskänslor» från året 1896 i Stef
fens Journal. Denna anteckningsbok finns 
bland »Gustaf Steffens papper» i Göteborgs 
Stadsbibliotek och bär påskriften »Börjad i 
Florens 1898». Den består emellertid till större

delen av avskrifter: »Fragmenter: Nov. 1893— 
Jan. 1898.» Om sin resa till Sverige »Mars 
5—April 24» året 1896 skriver Steffen i en 
återblick bl. a.: »Jag fann ingen genklang; 
ingen känsla av att i Sverige ha ett fädernes
land för mitt framtida arbete. [--- ] Började
umgås med planer att flytta till Italien [— ].» 
Man kan jämföra Ellen Keys ord från som
maren 1896: »Jag tänkte på Er och Italien, 
samt Er plan att få dess inflytande in i Ert 
tänkande — där äro också rena, stora, sköna 
linjer — å, linjerna vid Florens äro synligt 
violinspel!!» Ellen Keys samling 7: 1-2. 
(Kungl. Bibi.) — Jfr s. 38, not 2.
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om det oundvikliga i varje särskilt öde» och om den stora kärlekens mystik. Mae- 
terlinckartikeln stod införd i Svenska Dagbladet på försommaren 1897 (omtryck 
i Tankebilder, II) och »var — det förstod du nog», heter det i ett brev till Ellen 
Keys förtrogna väninna Lisa Hultin-Pettersson (juli —97), »ett ’öppet brev’ till 
en människa, som nu — under 4—5 månader — jag ej skall skriva till och ej få 
brev ifrån. Förslaget ej mitt — men jag har accepterat det, som det enda möjliga 
att få klarhet. Läs om Maeterlinck och då vet du mer, än jag kan tala om!»8 
Maeterlinckartikeln ger ingen klartext, men någon tvekan råder inte om att Ellen 
Key vid denna tid haft en ny lyckodröm, några år efter den stora kris som gjort 
slut på hennes vänskapsförhållande med Urban von Feilitzen. Det kan te sig 
märkligt att Ellen Key kunde hysa om också vaga förhoppningar visavis Gustaf 
Steffen, ty det är tydligen denne som brevuttalandet avser.9 Han var född i maj 
1864 och således femton år yngre än Ellen Key. I ett brev till Lisa Hultin- 
Pettersson konstaterar hon också på våren 1898: »Jag har nu lugn — vet att 
intet annat blir än en god, ömsesidig gagnande vänskap och hade hunnit så 
vända allt under detta sista året att detta tillfredsställer mig bäst nu.y>

Brevväxlingen mellan Ellen Key och Gustaf Steffen är ej bevarad.1 I hennes 
bibliotek på Strand finns William Blakes Poems i W. B. Yeats’ utgåva (Lon
don 1893) — boken hon fått från Steffen: »Till Ellen Key im wunderschönen 
Monat Mai anno sechsundneunzig.» Om den intensiva glädje som Blake berett 
henne talar Ellen Key i en anteckning som tillkommit iföre hennes resa till Ska
gen på sommaren 1896. Hon for dit för att skriva sin essä om »kulturodling» 
och för att uppleva de danska klitterna och Vesterhavet. Det var här vid havet 
som hon på allvar började läsa Nietzsche:

Mera hav, mera Nietschze [sic!] —  är denna dagens enda historia! Jag badar vid sol
nedgången helst —  det sker ofta på knä, ty simma ut är, de flesta dagar, farligt (genom 
bränningarnas styrka). En liten oförsiktighet —  och allmänheten finge ett ämne att 
tala om i 3 dar; mina 100 »tillgivna» vänner i 3 veckor (knappast) och Lisa och syster 
Ada en sorg {lagom icke allt för svår) för möjligen —  3 år! (Man blir icke optimistisk 
med hänsyn till vikten av sitt eget vara, när man vid havet läser Nietschze!

[---]Har N i sett strandtisteln växa i dynerna i England eller Holland? Den synes mig 
vara typisk för filosofens väsen [— ] med en så utsökt stilfull modellering, en så för
näm oåtkomlighet —  varje udd av bladen bär tagg —· en så fin färgton, ett så ädelt 
tungsint skaplynne, att naturen liksom enkom synes hava låtit dem växa upp ur öken
sanden som N i tagit som symbol av filosofens idévärld —  för att ge intryck av det 
filosofens väsen som Nietschze skildrar (i Gen[ealogi] d[er] Moral).

Utan namns nämnande hänvänder sig Ellen Key i dessa anteckningar till Gus
taf Steffen. Hon är emotionellt engagerad både av naturupplevelsen och nietzsche- 
tillägnelsen, men också av nya förhoppningar om kärlekslycka. När hon tecknar

8 Breven till Lisa Hultin-Pettersson i Ellen 
Keys samling 52: 2 (Kungl. Bibi.). Ytterligare 
några rader må citeras ur julibrevet 1897:
»Resultatet blir nog det samma, som jag redan 
i April meddelade dig — d. v. s. allra djupast 
inne har jag den underligaste, mest fatalis- 
tiska aning att jag nyss ljög\ Du förstår: jag 
’tror’ icke — är alldeles pessimistisk — och 
dock, finnes alltid denna innersta, oavvisliga 
aning!»

0 Om inre harmoni vittnar ett brev 2 5 okt. 
1896: »Jag har det så gott. Alla jag ser älska 
mig och säga att jag blivit ung och vacker 
b - ■] Jag vet intet om framtiden — vet bara 
att nuet är så rikt och skönt; ett under att 
åter leva, det starkaste inre liv.» Ellen Key 
nämner ej Gustaf Steffen vid namn i breven 
till väninnan.

1Jfr Å. Lilliestam, a. a., s. 54 (not).
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strandtistelns förnäma oåtkomlighet porträtterar hon på samma gång Gustaf 
Steffen.2 Denne kom under 1890-talet alltmer till den uppfattningen att veten
skapsmannen borde vara konstnär och lita till känsla, aning och intuition. 
Vid Ellen Keys 60-årsdag 1908 förklarade han i Idun: »Den logik vi främst 
måste fordra av en etisk banbrytare är icke kunskapsförmågans, utan känslans 
och viljans. [- - -] Utom Krapotkin har jag icke känt någon så intuitionsstark och 
så själsren etisk logiker som Ellen Key. Och liksom min kärlek till Krapotkin 
är ostörd av mina invändningar mot hans vetenskapliga metoder, lider min 
varma vördnad för Ellen Key intet intrång genom insikten i hennes intellektuella 
svagheter.»3 Den konservative filosofiprofessorn Vitalis Norström, Steffens äldre 
kollega vid Göteborgs högskola, hade framhållit Ellen Keys »svåra självmot
sägelser»; Steffens uttalande är nog att betrakta som ett bemötande av dennes 
kritik.

»O — att bada så här — det är för ens sinnen som Nietzsche för ens själ!» 
utropar Ellen Key i formlig exaltation. »Mera hav, mera Nietzsche —  är denna 
dagens enda historia!» Hon säger i Tankebilders förord (daterat nov. 1898) att 
hon bara ur några essäer kände Nietzsches grundtankar, när hon sommaren 1896 
började läsa honom —  »under en beundran lika djup när jag motsäger, som be
jakar hans idéer.» Hon avvisade med harm påståendet att hennes individualis
tiska ståndpunkt skulle ha blivit bestämd av Nietzsche; den hade hon tillägnat 
sig långt förut, hävdade hon. Georg Brändes, vars uppsats Aristokratisk radika
lism (1889) naturligtvis var en av de första nietzschestudier hon fått i sin hand, 
tillät sig dock vid läsningen av Tankebilder att raljera en smula med hennes en
tusiasm för Nietzsche: »Det forstyrrer mig lidt at visse Navne, Nietzsches, som 
Karl Istes Hoved stadigt kommer for Dem (vi Maend er mere mangesidige, man- 
geartede i vor Enthusiasme) men De foracdler Alt hvad De taler om og De har 
saa megen tapper Förnuft. »x

När Ellen Key i sina anteckningar från Skagen låter upplevelsen av Vester- 
havet färgas av sin nietzscheläsning kommer hon påfallande nära Ola Hansson 
som inleder sin tidiga Nietzsche-studie just med en jämförelse mellan Nietzsches 
diktning och »havet, det stora havet».2 Ola Hansson liknar i ett inledande prosa
poem havet vid »det glupska vilda djuret, vilket slukar liv såsom det alstrar liv,

2 De citerade anteckningarna finns i Ellen 
Keys samling 7: 1-2. (Kungl. Bibi.) 7: 1 rym
mer anteckningar av brevkaraktär från 1896. 
7: 2 innehåller en bunt manuskript med över
skriften: »Anteckningar om sådant, som annars 
hade kommit i brev till en filosof. Börjad 22 
juni 1897.» Också i dessa senare anteckningar 
förekommer någon gång att Ellen Key i N i
form vänder sig till en adressat. Här möter 
man dessutom ett par gånger Gustaf Fredrik 
Steffens initialer. Ena gången talas om »filo
sofen G. F. S.», en annan gång heter det: »I 
Nietzsches författarskap [lik]som G. F. S. per
sonlighet är detta drag påfallande: Fältet öp
pet för m in  fåles lopp! — så tyckes mig båda 
tillropa hopen, när de susa förbi och det graci
ösa, ädla djuret kastar sig fram [— ] Och Niet
zsche har — alldeles som sin lärjunge — den

blandning av blyghet och fräckhet, av barnets 
naiva, intagande gratie och en gammal mans 
överkloka skepsis — lamm och räv!»

3Steffens uttalande om Ellen Key 1909 ci
teras från Å. Lilliestam, a. a., s. 199.

1 Brev till Ellen Key 22 dec. 1898. Georg 
og Edv. Brändes. Brevveksling med nordiske 
forfattere o g videnskabsmcend, VII (1942), s. 
182. — Också i sin anmälan av Tankebilder 
anmärker Brändes att hon alltför ofta åberopar 
sig på Nietzsche. G. Brändes: Sami. skr., III 
(1900), s. 70 ff.

2 Ola Hanssons Nietzschestudie utkom som 
broschyr på tyska 1890 och på norska sam
ma år i översättning av Arne Garborg. Något 
förkortad trycktes essän också i Ur dagens krö
nika 1890. Den ingår i O. Hansson: Sami. 
skr. X (1921), s. 125 ff.
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tanklöst, likgiltigt, obekymrat»; Ellen Key förklarar att 'hon bäst kan säga hur 
hon »älskar Nietzsche — särskilt Zarathustra — genom att säga huru jag äls
kar havet [— ] havet, som, våldsammare än något vilddjur, älskar att döda —.» 
(Orden återklingar i Julianus slutord i den andra jaktslottsdialogen: »Vi försöka 
ju icke skildra havet, när vi simma ute i dess böljor, [- - -] havet, som dansar när 
det dödar och snyftar när det sjunger ...») Också hos Ellen Key förmärks alltså 
under hennes första egentliga nietzschetillägnelse en amoralisk livsbejakelse, även 
om hennes egen primitivistiska dragning förefaller tämligen oskyldig: »Jublet 
att i sig äga alltsammans — från vilddjurets njutning av sol och vågor till kul
turmänniskans mångtusenåriga tankeböljor.» Aggressivare och våldsammare be
känner Fröding i dikten I Daphne de rovdjurstendenser han förnam inom sig: 
»Jag ville jag vore en tiger / i språng till att frossa och paras [— ].» Man kan 
lämpligen ställa den dikten i belysning av »En enstörings manuskript», som föga 
berörts av forskningen och som finns i Uppsala Universitetsbiblioteks Frödings- 
samling.3 Fröding låter i den otryckta uppsatsen sitt språkrör grubbla över sam
mansattheten i sitt väsen: han är »en varelse med all tänkbar längtan efter av
lägset drömda tillstånd av skönhet, vetande och kärlek» men samtidigt utrustad 
med instinkter »vilka vilja förgöra allt det där andra, som jag känner vara det 
högsta och bästa i mitt väsen».

Jag ville jag vore ett vilddjur i skogen —  en tiger som kände sin kraft, men aldrig 
hade känslan av att missbruka den —  som i all sin ursprungliga hetta kände lidelsen 
och njutningslusten sjuda i ådrorna utan att känna den obehagliga självbehärsknings- 
kampen. Och så med vild och oblandad lust störta sig över sina drifters föremål —  blod
törstens och parningsdriftens —  utan att känna den i själva lustans ögonblick otillfreds
ställda längtan efter något ännu intensivare, utan ångerns förkänsla av förnedring och an
svar.

De aggressiva tendenser som Fröding kände inom sig hade han funnit sank
tionerade hos Nietzsche. Själva vilddjurs- och tigersymboliken, utnyttjade också 
av Ola Hansson och Ellen Key, är givetvis att återföra på denne. Jag har redan 
förut berört det primitivistiska inslaget hos Ellen Key. (Se s. 18.) Hon vände 
sig i sitt uppmärksammade föredrag om Missbrukad kvinnokraft mot ett ring
aktande av »kärlekens natur sida» och talade med ett från Laura Marholm lånat 
uttryck om kvinnans »vildhet» — »denna med själva urnaturen djupt förbundna 
väsenart, som hos de yppersta kvinnorna kulminerar i den stora hängivenheten 
och hos de sämsta i brottet, men hos båda yttrar sig som oförmåga att antaga den 
givna kulturens resultat som för sig bindande.»4 I den väldiga debatt som Ellen 
Keys föredrag gav upphov till beskylldes hon för att blott vara en eftersägerska 
till Laura Marholm, en anklagelse som hon i inledningen till Tankebilder på 
goda grunder avvisar. Men Laura Marholms kvinnostudier hade fängslat Ellen 
Key och bidragit till att hon mer än förut spetsade till sina åsikter i kvinnosa
ken. Det första hon läste av Laura Marholm var ett par uppsatser i Samtiden 
1892 om Gottfried Keller och hans kvinnogestalter; »innehåller flera bra saker 
— och flera mycket ensidiga och råa», noterar hon tydligen litet chockerad i en

3 Jfr min recension av G. Michaneks avh. »Naturenliga arbetsområden för kvinnan»
En morgondröm i Samlaren 1962, s. 184. (1896), s. 58 f.

4 E. Key: »Missbrukad kvinnokraft» och
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anteckning.5 I denna Keller-studie som Laura Marholm sedan tog med i sin bok 
W ir Frauen und unsere Dichter (1895), använde hon det av Ellen Key upp
tagna ordet »vildhet» för kvinnans djupaste egenart. »Hvor skulde der frem- 
staa en menneskefornyelse, om ikke fra det uforbrugte naturfond, det slumrende 
souverænitetsfond hos kvinden?» Ellen Key delar i Missbrukad kvinnokraft 
denna förhoppning om den kvinnliga kraftens frigörelse och omskapande för
måga.

Århundradets snillrikaste kvinnor var alla eniga om att kvinnan inte kan leva 
lika aktivt och intensivt inom två olika livsområden, framhåller Ellen Key och 
åberopar sig i sin följdskrift till Missbrukad kvinnokraft, Kvinnopsykologi och 
kvinnlig logik, fortfarande bl. a. på »Tysklands enda geniala kvinna, Laura 
Marholm» men också på »Englands finaste kvinnliga penna, George Egerton».6 
Denna senare författarpseudonym hade väckt uppseende med de djärva kvinnliga 
livsbilderna i samlingen Keynotes (1893), som översattes till svenska 1895. 
Laura Marholm behandlade hennes första böcker i Kvinnor. Sex tidspsykologiska 
porträtt (1895) och i sin skrift Till kvinnans psykologi (1897).7

Bakom pseudonymen George Egerton dolde sig mrs Mary Bright (1860- 
1947), i sitt andra äktenskap gift med Egerton Clairmonte (f  1901). Hon fort
satte sitt författarskap under flera decennier och skrev en rad romaner och skå
despel.8 Hennes debutbok visar att hon kände väl till den nordiska genombrotts- 
litteraturen. Det är intressant att se hur hon i sina kvinnoskildringar parallellt 
med Laura Marholm och Ellen Key betonar det ursprungliga och primitiva hos 
kvinnan — »den eviga vildenaturen». »Djupt genom tiderna har det draget 
bränt sig in, det är otämjbart, det kan väl döljas, men aldrig utrotats av kulturen 
— det är grundtonen till all kvinnlig trollkraft och kvinnlig styrka.» George 
Egerton utpekar själv i Keynotes Strindberg, Ibsen och Nietzsche som de för
fattare vilka avslöjat kvinnans rätta egenart: »Och när en Strindberg eller en 
Nietzsche träder fram och blickar in i skrymslena av hennes natur och plockar 
sönder henne bit för bit, då skrika männen värre än kvinnorna, ty sanningen är 
i alla tider förhatlig, och deras falska gudar äro dem kära .. .»9

C. D. af Wirsén som aktade och vördade ädel kvinnlighet, studsade över Ellen 
Keys lovprisande av kvinnans »vildhet». »Det är i hög grad motbjudande att 
höra en kvinna alldeles i onödan med ensidig överdrift betona den sinnliga fak
torn», framhöll han.1 Ellen Keys åsikter om kvinnans skaplynne var ägnade att 
på konservativt håll väcka både aversion och resonans. »Jag gick till det utförli
gare studiet av fröken Keys författarskap intagen av en viss beundran för hennes 
uppträdande i kvinnosaken», medgav Vitalis Norström i sin skrift Ellen Keys 
tredje rike. Han sympatiserade med hennes angrepp på kvinnoemancipationen 
men var i likhet med Wirsén sittlich entriistet över hennes lovsånger till Eros.

5 Förteckning över lästa böcker i Ellen Keys 
samling 2: 10. (Kungl. Bibi.)

6E. Key: Kvinnop sy kologi och kvinnlig lo
gik. En studie och ett försvar (1896), s. 72.

7 Man måste förutsätta att Laura Marholm 
tog kontakt med George Egerton, ty 1895 ut
gav denna senare en översättning till engelska 
av Ung Ofegs visor, Ola Hanssons bok.

8 På Ellen Keys strand finns fyra av George
Egertons böcker: Keynotes (med inskriften

»Ellen Key 24.12.1894»), Discords (1894), 
Rosa Amorosa (1901) och Flies in Amber 
(1905) — den sistnämnda boken med dedika
tion (»with admiration and regard»).

0 George Egerton: Grundtoner (1893), s. 
25, 67.

1C. D. af Wirsén: Ellen Keys livsåskådning 
och verksamhet som författarinna (1900), s. 
10 f.
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Ellen Key uttryckte sig i själva verket mycket diskretare än Laura Marholm om 
kvinnan som könsvarelse och om hennes erotiska behov — också i inledningen 
till Tankebilder anmärker hon på »den ton genom vilken hon [=  Laura Mar
holm] tyvärr förringat sina betydelsefulla uttalanden i kvinnans psykologi» — 
men det fanns i Ellen Keys skrifter ett förhärligande av den stora passionen och 
kärlekens rätt som för många tedde sig utmanande nog. Eva Moberg har på ett 
klartänkt vis från modern utgångspunkt bedömt den häftiga debatten kring Miss
brukad kvinnokraft. »Hon kunde med en viss rätt förebrå kvinnosakskvinnorna», 
medger Eva Moberg, »— och större delen av samtiden — att de ’på ett lågt 
sätt betraktade kärlekens natursida’. Men också här måste man ha klart för sig 
svårigheten att undvika en sådan tendens i en kamp mot den allmänna och in
rotade föreställningen att kvinnan var menad som könsvarelse, ja, hon var 
helt enkelt könet. [— ] Ellen Keys paroller om kärleken som kvinnans huvud
uppgift måste i dåtidens läge starkt ha försvårat kvinnorörelsens arbete.»2 Det 
är sant att kvinnan allmänt brukade betraktas mer som könsvarelse än mannen 
— men »kvinnans makt ligger i blygsamhet och behag, ej i den ’vildhet’ eller 
’lidelse’, om vilka vår författarinna talar», fastslog Wirsén ampert i sin studie 
över Ellen Keys livsåskådning. Hon förklarade i sin följdskrift till Missbrukad 
kvinnokraft att återgången till »urnaturen» var det mest betydelsefulla draget i 
hela sekelslutet. Ellen Key refererade f. ö. härvid till Gustaf Steffen som helt 
samstämmigt med henne hade förklarat att »kontakten med vild natur, i oss och 
utom oss, är den oumbärliga förutsättningen för all sund, varaktig civilisation». 
Till skillnad från Laura Marholm lade Ellen Key huvudvikten vid kvinnans 
moderlighet — här var hennes ur natur som könsvarelse, heter det.3 Denna mo
derlighet kunde emellertid också förlösas hos den kvinna som aldrig blivit mor, 
menade Ellen Key. I Livslinjers första band lanserade hon uttrycket »samhälls- 
moderlighet», ett begrepp som t. ex. Elin Wägner var väl införstådd med, men 
som för våra dagars könsrollstänkande ter sig helt förlegat.

Ellen Keys motståndare i debatten kring Missbrukad kvinnokraft hade inga 
svårigheter att påvisa motsägelser och inkonsekvenser i hennes resonemang. W ir
sén och Vitalis Norström gick sedan vidare på denna linje. Den senare hyste ju 
en viss respekt för sin motståndarinna och var villig att erkänna att hon »bre
dare, djärvare och mera karakteristiskt än någon annan representerar den radi
kala ståndpunkten i vårt land». Wirséns ton är däremot genomgående försmäd
lig och mästrande. Båda hävdade trots Ellen Keys ovan berörda deklaration i 
förordet till Tankebilder att hon var en eftersägerska till Nietzsche. Det var 
Nietzsches aristokratism som gick igen, konstaterade Wirsén, »när hon antyder 
att ’bildningen, om den skall förbli utsökt, åter måste varda fåtalets egendom, 
ett fåtal, som med vällust kan njuta sitt förnäma avstånd från hopen’, eller när 
hon säger, att ’samtidens fräna demokrati med dess genom sina anspråk dubbelt 
sårande halvbildning, ovillkorligt måste fylla fina aristokratiska naturer med 
leda och eremitlust’».4 Wirsén har hämtat sina citat från Ellen Keys essä Kultur-

2 Eva Moberg: Missuppfattad kvinnosak, en 
artikel i D. N. 26 aug. 1962 — En annan 
kvinnoforskare, Maja Palm (Uppsala), har för
fattat en otryckt lic-avh. om Ellen Keys kvin-
nouppfattning.

3E. Key: Kvinnopsykologi och kvinnlig lo
gik, s. i3 if f .

4V. Norström: Ellen Keys tredje rike 
(1902), s. 4 och C. D. af Wirsén, a. a., s. 56.
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odling som stod införd i kalendern Vintergatan 1896 och sedan omtrycktes i 
Tankebilder. Uppsatsen skrevs som vi sett mitt under ett intensivt nietzschestu- 
dium.5 Men Wirsén förbigår — eller ser det bara som en för Ellen Key typisk 
inkonsekvens —  att hon också polemiserar mot de av henne åberopade »stora 
tänkarnas» åsikt: »Underligt är endast, att de ej alla inse som det enda, varak
tigt verkande botemedlet, att massan erhåller ett mera, icke ett mindre, av kultur 
[— ].» Ellen Key förde »kulturidealismens» talan och siade om en nydaning 
då medvetandet om att verka för hela folkets andliga behov skulle stegra skapar
glädjen hos skalder och konstnärer, musiker och vetenskapsmän. De förmedlande 
kulturodlarna till vilka hon räknade sig själv, skulle hos folket väcka »de glada 
behoven» och därmed bidra till att höja hela den kulturella nivån i sitt land. I 
en verdandiskrift, Bildning, Några synpunkter (1897), konstaterade hon »de 
oerfiörda olikheter och orättvisor, som ännu råda med avseende å bildningsmed
lens tillgänglighet». Folkbildningsarbetet var för henne en hjärtesak och en hel 
generation av »folkbildare» — män som Karl Erik Forsslund, Torsten Fogel- 
qvist och Jalmar Furuskog — har hämtat inspiration från henne. I sitt öppna 
brev till Verner von Heidenstam i Vintergatan, 1897 (omtryckt i Tankebilder, 
II), hävdade hon att det behövdes »en djupgående kultur» eller »kulturodling», 
både av de s. k. bildade klasserna och av bondeståndet innan tiden var »inne 
för den aristokratiska radikalism, efter vilken du och jag och många längta».

Uttrycket »aristokratisk radikalism» härrör ju från Georg Brändes nietzsche- 
introduktion 1889. Brändes ägde en ganska obetydlig beläsenhet i Nietzsches 
skrifter, när han skrev sin studie, men den verkade ändå med effekten av en 
riktningsvisare. Axel Danielsson konstaterade i sin polemiska artikel »Zarat- 
hustra och hans apa» i Julfacklan 1897 att det var tack vare Brändes auktoritet 
och entusiastiska ton som Nietzsche med ens kom på modet i hela Skandinavien. 
Danielsson bestred som socialist Nietzsches av Georg Brändes vidarebefordrade 
paradoxer om att mänsklighetens enda uppgift är att frambringa stora männis
kor: »Ett folk Vill säga den genväg naturen går för att frambringa ett halvt 
dussin stora män’.» I sin briljanta artikel noterar Danielsson i stället ironiskt att 
»med samhällenas demokratisering bliva allt flera genier tillvaratagna och där
med växer också svårigheten att vara stor och störst».6 Ellen Key blev inte di
rekt utpekad i Danielssons artikel; först från följande år härrör hennes ryktbara 
paradox om kultureliten på Åreskutan: »Har du tänkt på att, om vi satte ett par

5 Ellen Key läste på sommaren 1896 flera 
olika arbeten av Nietzsche och fortsatte sitt 
nietzschestudium följande sommar under en 
vistelse i Jämtland. Förteckning över lästa 
böcker i Ellen Keys samling 2: 13. (Kungl. 
Bibi.) — På Ellen Keys Strand finns Niet
zsches Werke I-VIII (Leipzig 1895—96). Flera 
av delarna är streckade och kommenterade.

6 A. Danielssons artikel omtrycktes i Bengt 
Lidforss Urval av Axel Danielssons skrifter 
(1908). Det är sannolikt att Strindberg från 
detta omtryck av artikeln »Zarathustra och 
hans apa» hämtat invektiv för sin kampanj 
mot nittitalisterna i strindbergsfejden. Strind
berg använder som bekant smädelser som 
»1890 års Gigerlmän» »Gigerlprofeterna» och

»Gigerl och kompani». Gigerltypen var kring 
1910 passé, men Danielsson hade på 1890-ta- 
let — liksom Jörgen i Figaro — haft tidens 
modesnobbar för ögonen. »Det har alltid före
fallit mig», skriver han i sin artikel, som en 
karakteristisk tillfällighet, att den ’aristokra
tiska radikalism’, som nu genomlopp Skandi
naviens litterära klasser, startade ungefär på 
samma gång som det nya snobbidealet med 
jättekragarna, säckbyxorna, timmerstockarna, 
och gjorde en lika snabb karriär. Gigerltypen 
från Wien grep ej den gyllene varietéungdo- 
men med mindre förtjusning än den, varmed 
de unga författarna kastade sig över Nietzsche
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tjog av våra diktare, konstnärer, vetenskapsmän och ingenjörer på Åreskutan 
och sedan lät syndafloden gå över der andra folket — då skulle icke den euro
peiska kulturvågen sjunka en linje!» Denna »ökända tirad» — Wirséns karakte
ristik i hans stridsskrift 1900 — framförs av Rikard i Ellen Keys första jaktslotts- 
dialog i Tankebilder (II) och blev en av Ellen Keys mest bevingade paradoxer. 
Hjalmar Branting opponerade som vi strax skall se mot en dylik intelligensaris- 
tokratisk förhävelse. I mer skämtsam ton reserverade han sig för övrigt ännu i 
ett telegram vid hennes 75-årsdag 1924 mot all befattning med övermännisko- 
tankarna: »Till Åreskutan vill jag inte där är för kallt och ensamt fast jag upp
skattar din vänlighet att vilja ha mig där.» Utan tvivel bidrog hennes nietzsche- 
studium till att Ellen Key på detta överdådiga sätt yttrade sig om kulturelitens 
särställning — »det är du och jag och några till som äro nationen», lyder en 
annan övermodig replik i den första jaktslottsdialogen. Men hon låter sina språk
rör själva betona replikernas paradoxala karaktär och hon debatterar liksom förut 
i essän Kulturodling »hur de kulturbärande delarna av folket skola bliva krafti
gare närda».

»För mig själv kan det vara tämligen likgiltigt om det finnes en klut mer 
eller mindre i den skrud av förtal, varmed man omgivit mig», förklarar Ellen 
Key med tydlig bitterhet i ett inlägg i Svenska Dagbladet 25 nov. 1902, »San
ningen om ’Åreskutan och syndafloden’». Men det var inte likgiltigt om man 
fortsatte att vantolka hennes yttrande och därigenom spred den uppfattningen 
att det inom huvudstadens kretsar rådde andligt högmod och storhetsvansinne. 
Ellen Key framhöll att hennes dialog tillkom 1898, »då reaktionens tyngd 
låg över vårt politiska liv och de maktägandes orörlighet motsvarades av de 
framstegsönskandes förlamning». Sedan dess hade det svenska folket »börjat 
röra på sig», heter det. Hon påpekar att hon i dialogen betonat att en nation inte 
bara betyder något »genom sina skapande personligheter, sin materiella och po
litiska maktställning. Den får vikt på kulturens våg även genom sin andliga 
vakenhet, sin ideala strävan, sina initiativ till en högre rättvisa, till ädlare mänsk
liga förhållanden, genom den hänförelse med vilken den följer det framåtgå- 
ende i tiden». Ellen Key hävdar rentav att hennes tidigare yttrande varit allt
igenom demokratiskt i stället för intelligensaristokratiskt!

Ellen Key registrerar således i det nya seklets begynnelse ett klimatskifte och 
konstaterar att de frisinnade krafterna hade fått mer vind i seglen. Man kan er
inra sig hur kravet på en rösträttsreform vuxit sig starkare. Men hennes tillrätta
läggande rymmer otvivelaktigt en henne själv omedveten advokatyr; även om 
hon kunde svära sig fri från att ha varit en av dessa Zarathustras apor och efter- 
sägare som Axel Danielsson persiflerade i sin artikel, hade hon onekligen några 
år förut drivit sin snilledyrkan till övermått och gett den betänkligt kotteribe- 
tonade uttryck.

Hur Ellen Key under 1890-talets senare hälft accentuerade personlighetskra- 
vet ser man med särskild tydlighet i hennes hyllningar till Henrik Ibsen. Hon 
medarbetade i den nordiska festskrift som utgavs med anledning av hans 70- 
årsdag den 20 mars 1898; sitt bidrag betitlade hon »Torpedo under arken» i 
anknytning till dikten Til min ven revolutionstaleren.7 Hon behandlade Ibsens

1 Henrik Ibsen till hans yode Ffidseldag. Gran. (1898) — Ellen Keys bidrag är om-
Udg. af »Samtiden». Rediger et af Gerhard tryckt i Tankebilder, I.
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kvinnouppfattning, ett ämne som hon diskuterat med Urban von Feilitzen under 
1880-talets första år. Han betraktade henne rentav som en medförfattare i sin 
skrift Ibsen och äktenskapsfrågan, utgiven 1882 under signaturen Robinson. 
Fastän Ibsen ingalunda okritiskt tecknade sina kvinnogestalter, heter det i Ro
binsons skrift, framstod kvinnan likväl i hans dramatik som »ett slags överallt 
befintlig, latent krafttillgång i människovärlden». Genom sina angrepp på miss
förhållandena mellan könen och sin ideella målsättning verkade Ibsen för ingen
ting mindre än revolution.8 Ellen Key konstaterar i sin uppsats 1898 på samma 
sätt att Ibsen utan att vara en ensidig förhärligare av kvinnorna dock betraktade 
dem som vägledda av en säkrare instinkt än männen: »han hoppas icke blott 
att kvinnan, genom sin naturs explosiva art, skall bliva det bästa sprängämnet 
för den gamla arken. Han tror även att hon skall förnya mänsklighetens blod 
genom nya livsvärden, nya etiska motiv, en ny idealitet, en ny troskraft — ifall 
hon bevarar sin djupa väsenso likhet med mannen.» Enligt Ellen Key såg Ibsen 
»kvinnans genialitet som — i första hand —  erotisk hängivenhet»; vi har sett 
hur hon i Arne Garborgs Lie-studie fäste sig vid denna definition av kvinnans 
väsen: »selvhsevdelse i selvhengivelse.» Männen visade sig i Ibsens dramer alltid 
otillräckliga, framhåller hon; de drog in de kvinnor som hängav sig åt dem i 
sin egen halvhet eller svek dem i de stora livsavgörandenas ögonblick. Bitterheten 
efter brytningen med Urban von Feilitzen förmärks i denna karakteristik.

Laura Marholm som porträtterar Ibsen i sin bok W ir Frauen und unsere 
Dichter förklarar där rakt på sak att Ibsen inte var någon erotiker och att han 
på instinktiv väg visste föga om kvinnan.9 Ellen Key förbisåg heller inte det 
konstruktiva och »blodlösa» i Ibsens personteckning.1 Hon hade under sin för
bindelse med Urban von Feilitzen anklagat honom för att sakna »jordiskhet, 
manlighet, lidelse». »Jag tål inte den superidealiska, himmelska kärleken», för
klarade hon: »Kärleken börjar — som en götisk kyrkbyggnad, med grunden i 
jorden, och spiran in i stjärnorna! Då är den hel och sann. Du har hängt spiran 
uppe i molnen genom någon slags akrobatkonst!»2 Men Feilitzen bröt aldrig 
upp från hustru och barn och Ellen Key fick inte den sinnliga tillfredsställelse 
hon åtrådde. När hon sedan i sitt författarskap lovsjöng »den stora kärleken» 
förmärks en bristande erfarenhet likaväl som en skygghet för det kroppsliga och 
fysiologiska. Julianus som i hennes jaktslottsdialoger i Tankebilder mest repre
senterar hennes egna åsikter hoppas visserligen att det under alla utvecklings
skeden skall uppträda »stora ’brottsliga’ lidelser», men han tänker sig också att 
könsdriften hos framtidens släkte inte skall vara en het febersjukdom utan »den 
svala hälsa, med vilken man icke sysselsätter sig så mycket». På grundval av ma
karna Brownings då nyutgivna brevväxling skildrade Ellen Key i Människor 
(1899) deras äktenskap som ett eteriskt idealförhållande utan att genomskåda 
den modersfixering som klavband Robert Browning. (Bethy Miller framhåller 
i sin bok Robert Browning. A portrait (1952) övertygande denna fixering.) Me

8 Robinson: Ibsen och äktenskapsfrågan 1E. Key: Tankebilder, I, s. 212 f.
(1882), s. 8 ff. — Om Ellen Keys delaktig- 2 Brev till Feilitzen 1881. Se min avh., s.
het i denna bok se A. Forsström: Om Ellen 311.
Key (1949), s. 101 f.

9 L. Marholm: Wir Frauen und unsere 
Dichter (1895), s. 108.
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dan George Egerton, den engelska författarinnan, åberopade »Strindbergs åsik
ter om det kvinnliga djuret» (Keynotes, sv. övers.) och medan Laura Marholm 
konstaterade att dennes »Psychologie der Bestie Weib sehr Tief ist» (Wir Frauen 
und unsere Dichter), fann Ellen Key att lidelsen och misstron hindrat Strind
berg att ge några verkliga uppenbarelser om kvinnonaturen. Också mot Nietz- 
sches kvinnosyn hade hon — naturligt nog — invändningar att göra,3 men det 
är uppenbart att Nietzsche påverkat hennes ibsentolkning och suggererat henne 
att ytterligare framhäva kvinnans revolutionära läggning: hon »äger den förnäma 
rasens kännetecken, den stora vågsamheten, adelsfärden utan alla nyttighets- 
hänsyn». Ellen Key överförde således på kvinnan de kriterier, som Nietzsche 
hade uppställt för övermänniskan.

Under sin vistelse hos sina vänner James och Lizzie Gibson på Jonsered fick 
Ellen Key med kort varsel en inbjudan att hålla högtidstalet vid »Kvinnornas fest 
för Ibsen» i Stockholm den 16 april 1898. Några dagar förut ägde den stora 
officiella festen rum på Grand Hotel med greve Carl Snoilsky som högtidstalare. 
»Henrik Ibsen, revolutionären stoppas försiktigt undan i dessa dagar, då över
klassen uttrycker sina känslor för den store diktaren», konstaterade Hjalmar 
Branting i en ledare i Social-Demokraten (154 -98). Snoilsky hade i sitt tal 
förklarat att det säkerligen var ett misstag när »de upplösande tendenserna i 
tiden» tyckt sig äga en bundsförvant i Ibsens diktning: »Det missnöje, som låter 
de yttre samhällsreformerna bära hela skulden för det dåliga i denna världen, 
finner intet stöd hos den skald vilken främst ställer så stora krav på individen 
själv.» Så strök då Snoilsky, »själv i sin ungdom frihetsentusiast», som offici
ellt ombud för den svenska överklasskulturen »omsorgsfullt bort gaddarna från 
Ibsens mördande satirer över det borgerliga samhället», framhöll Branting med 
harmsenhet och förbittring. »Att man kan vilja prostituera sig till en dylik 
ömklig advokatyr [— ].» Branting avtryckte hela Ibsens dikt Til min ven revolu- 
tionstaleren och förklarade att de som tagit intryck av Ibsen »sådan han i san
ning i sina skrifter är», de skall »föra hans ord om torpedon under arken ut bland 
de samhällslager, som i sitt lugna [sic!] men målmedvetna organisationsarbete 
dagligen gentemot det gamla klassamhället omsätta diktarens profetiska maning». 
Branting valde ord som lät förstå att det trots allt inte var den revolutionära 
anarkismens väg han ville beträda.

När Branting skrev sin ledare förelåg festskriften till Ibsens 7o-årsdag, där 
Ellen Key ju också hade uppehållit sig vid Ibsen-revolutionären. Men hennes 
uppsats berörde inte de sociala realiteter som för Branting var en hjärtesak. Han 
ironiserade i Social-Demokraten över Snoilskys åsikt att Ibsen i sin diktning 
»bara krävt bättre och större personligheter, ett krav som i sin tomhet aldrig 
stört överklassens nattro!» Ellen Key citerade vid »Kvinnornas fest för Ibsen» 
ett yttrande som denne fällt i ett brev til 1 Georg Brändes och som radikalismen 
i Norden betraktade som en av hans tydligaste och mest oförbehållsamma be
kännelser: »Du har sagt oss att ditt mål varit att revoltera människoanden och 
omdana samhällsordningen.» Men Ellen Key konstaterade från en ståndpunkt

3 Uttalandet om Strindberg gjorde Ellen (1910) och inarbetat i Livslinjer, I, s. 78 ff., 
Key i Sv. D. i anslutning till hans 5o-årsdag. där också Nietzsches kvinnosyn behandlas.
Det finns omtryckt i Verk och människor
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ovan partipolitiken att det både fanns en konservativ och en radikal tendens att 
forma samhällsmedlemmar utan personlighet. Huvudvikten i talet låg vid hyll
ningen till Ibsen för att han gett kvinnan »revoltens mod och tvivlets ande, så 
att hon vågar syna den ohållbara maskinsömmen i vardags- och festdräkten var
med den bestående samhällsmoralen länge höljde hennes personlighet». Ellen 
Key anknyter således till fru Alvings ord i Gengangere och hon dröjer också 
vid förutsägelsen om »det tredje riket» i Kejser og Galilaeer: »du, skeptikern, som 
på samma gång kan drömma så fagra drömmar», heter det i hennes anförande. 
Hon talade om hur före »den Ibsenska tideräkningen» den kvinnliga självhävdel
sen betraktades som ett obetingat ont och hon deklarerade: »I det nya rike, vars 
store siare du är, har du icke givit samma plats åt tron och hoppet, som de äga 
i det rike, vars sol dalar.» Tron och hoppet fanns sannerligen bevarade i Ellen 
Keys framtida lyckorike; men kristendomen stod för henne som ett lik i lasten.4

Ellen Keys högtidstal vid festen på Hasselbacken mottogs med det starkaste 
bifall men efterhand framträdde bland deltagarna en eftertankens kranka blekhet. 
Den 16—17 maj, en hel månad efter det stora evenemanget, återgavs i afton- 
och morgontidningarna en protest, undertecknad av inte mindre än 281 damer. 
I spetsen för opinionsyttringen stod professorskan Anna Retzius, som själv delta
git i festen och då hade applåderat Ellen Keys tal.5 De protesterande damerna 
summerade sin kritik på detta vis:

Fröken Keys tal har genomgått pressen och alltså inför både in- och utlandet för
kunnat, att kvinnorna i Sverige fått en ny tideräkning, ny religion, nya ideal, eller med 
andra ord, att hos oss de gamla idealen tillhöra ’det rike vars sol dalar’.

I allt detta har talarinnan uttryckt sin egen mening och möjligen deras som anmodat 
henne att tala, men hennes tankar delas förvisso ej av flertalet svenska kvinnor: ’Person
lighetens frigörelse’ med den betydelse fröken Key inlagt däruti är ej ett mål till vilket 
någon, vare sig man eller kvinna bör sträva.

Vår övertygelse och vår plikt bjuda oss undertecknade att protestera mot fröken Keys 
övergrepp att med dylika uttalanden uppträda som tolk för de svenska kvinnorna.

Den skarpa tillrättavisningen gav anledning till en frän och ironisk Förklaring 
från Ellen Keys sida, publicerad i Sv. D. den 18 maj och återgiven också på 
andra håll (t. ex. Idun nr 21 27.5 -98). Hon förklarade bl. a.:

Jag skulle icke åtagit mig det ömtåliga uppdraget eller frångått min goda vana att 
uteslutande föra min egen talan, i fall jag icke kort förut haft anledning att yttra min 
uppfattning av Ibsen och kvinnorna. Detta skedde dels då jag bragte honom min per
sonliga hyllning med en uppsats i festskriften till hans födelsedag och dels genom före
drag i Stockholm i de förenade högskolornas förbund och Nya Idun. Jag måste således 
antaga, att mina åsikter voro kända och att man anmodat mig att tala, emedan man just 
ville hylla Ibsen ur min synpunkt, d. v. s. som danaren av ett nytt ideal för kvinnan, 
den personliga frigörelsens. Som jag ansåg det taktlöst att i ett festttal inrycka reserva
tioner gent emot festföremålet, avhöll jag mig från frestelsen att påpeka, att jag visste 
mig tala endast å de mest utvecklade svenska kvinnornas vägnar och det så mycket 
mera, som jag bland de på festen närvarande damerna såg åtskilliga, om vilka jag anade,

41 tidskriften Idun (nr 16 22.4 -98) av
trycks i kåseriet »När vi damer firade Ibsen» 
hela Ellen Keys tal. I något omarbetad och 
utökad form återgav hon sin hyllning till Ib
sen i Tankebilder, I (uppsatsen »Ibsens indi
vidualism»). Här talar hon rakt på sak om 
kristendomens »lig i lasten» och här bemöter

hon ett uttalande som Ibsen gjort för Norsk 
Kvindesagsforening om syftet med sin dikt
ning.

5 G. Linder: Sällskapsliv i Stockholm undet 
1880- och 1890-talen (1918), s. 132. — Om 
Ibsens besök i Stockholm 1898 berättar också 
Carl G. Laurin i Minnen, 3 (1931), s. n f f .
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att de alls icke förstått Ibsen, vilket de också tydligt visat genom att nu uppträda som 
protesterande. Ty mitt tal var nästan punkt för punkt byggt på yttranden av Ibsen själv, 
och detta gör, att damernas protest träffar icke blott festtalet, utan festföremålet.

Ellen Key stöddes i Sv. D. av sin vän Amalia Fahlstedt (med signaturen Skrift- 
ställarinna) som i en insändare försökte visa upp riktigheten av den förras på
stående att hennes tal punkt för punkt åberopade uttalanden av Ibsen själv. En 
annan sekundant hade Ellen Key i Verner von Heidenstam som i ett osignerat 
inlägg (21.5) brännmärkte de sedlighetsivrande och ökända »yrkesintrigan- 
terna» inom vissa kretsar i Stockholm och som gav Ellen Key epitetet »ideali- 
tisk känslosubjektivist».6 Det rådde naturligt nog en viss nyfikenhet i fråga om 
hur Ibsen själv uppfattade Ellen Keys tal. Att hennes motståndare vänt sig till 
honom i förhoppning om ett uttalande som också skulle innebära en desavoue- 
ring av Ellen Key framgår av detta förut opublicerade brev:7

Kristiania, den 30.5.98.
Kaere fr0ken Ellen Key!
Fra adskillige damer i Stockholm har jeg i denne tid modtaget opfordringer til offent

lig at udtale mig angående visse punkter i den tale, De havde den aelskvasrdighed at 
holde for mig ved festen på Hasselbakken den 16. April. Da jeg imedlertid ikke ved om 
disse opfordinger er foretagne med Deres vidende o g Deres 0nske har jeg selvf0lgelig 
ikke kunnet efterkomme dem o g jeg tror nu at kunne undlade det i det jeg henviser til 
den redegprelse jeg giver i min svartale ved Norsk Kvindesags Förening herstedes den 26 
Maj og som har vasret meddelt i tidningerne. Heri er m it eget syn på min digtning 
antydet.

Med mange gode hilsninger tegner jeg mig
Deres venskabeligst förbundne 

Henrik Ibsen

För Ellen Key som under sitt tal tyckt sig iaktta »en så förstående glimt» i 
Ibsens ansikte,8 måste detta återhållsamma brev ha blivit en missräkning. Om 
Ibsens racktal inför Norsk Kvindesagsforening anmärkte en skribent i tidskriften 
Varia (juni 1898) att den norske diktaren förstått att gardera sig åt båda hållen. 
»Jeg har vaeret mere Digter, mindre Soeial-Filosof, end man i Almindelighed 
synes tilbpielig til at tro», konstaterade han och sade sig aldrig ha diktat »ud af 
nogen bevidst Tendens». Hans uppgift hade varit människoskildring och inte att 
lösa kvinnofrågan. Ellen Key torde ha uppfattat de-t som en tvetydig kompli
mang när Ibsen talar om hur läsarna »laegger sine egne Fplelser og Stsemninger 
ind. Man tilskriver Digteren det; men nei, det er ikke saa; man digter det smukt 
og fint om, hver efter sin Personlighed.» I övrigt betonade Ibsen denna gång i 
sitt <tal mödrarnas uppgift »at vaekke en bevidst Fplelse af Kultur og Disciplin.»9 
C. D. af Wirsén noterade försmädligt att »det var litet ledsamt för fröken Key, 
att hon, som svar på sitt entusiastiska tal för Ibsen [— ], fick från Kristiania det 
beskedet, att han i uppfostran höll på ’disciplin’». Annars ansåg Wirsén att Ellen

0 Enligt anteckning av Ellen Key i en ur- 
klippsbok på Strand är artikeln av Heiden
stam. Böök (Verner von Heidenstam, Il 
(1946), s. 148, not 2) nämner ej detta inlägg 
men däremot ett par andra osignerade bidrag 
i samband med Ibsenjubileet.

7 Ellen Keys samling 62. (Kungl. Bibi.)

Brevet saknas således i Hundreårsutgaven av 
Henrik Ibsens Samlede Verker.

8 Brev till Lisa Hultin-Pettersson 21 april 
1898. Ellen Keys samling 52: 2. (Kungl. 
Bibi.)

ÖH. Ibsen: Samlede Verker (Hundreårsut- 
gave), XV (1930), s. 417 f.
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Key hade rätt när hen i Tankebilder (II, s. 209) hävdade att man bara med för
behåll kunde sätta tro till Ibsens påstående att han avsett objektiv människo
skildring och ingenting annat. Den gamle var dock alltför hågad för hemlig
hetsmakeri för att sjunga rent ut, konstaterade Wirsén: »Han ler sitt ödsliga 
leende, tager hyllningar till godo men avslöjar sig aldrig.»1

De 281 damernas protest mottogs med respekt i den konservativa pressen 
men blev annars föremål för mycket förlöjligande i tidningsspalterna. Social- 
Demokraten (18.5) noterade i en osignerad kommentar att det var idel över
klassdamer som trätt upp och slagit »ett stort slag för den andliga och moraliska 
korsetten, som mycket väl kan passa ihop med den mest emancipatoriska 
reformdräkt». Hjalmar Branting fingranskade också i en ledare (24.5) »soeietets- 
bannbullans» sammansättning men riktade samtidigt en attack mot Ellen Key, 
närmast med anledning av att hon i sin replik förklarat sig ha talat blott 
å »de mest utvecklades» vägnar. Ellen Keys tal hade varit »en individualismens 
hyllningshymn», framhöll Branting som emellertid vägrade att betrakta »den 
litterära anarkismen» som ett uttryck för vad de mest utvecklade tänkte. Med 
polemisk skärpa apostroferade Branting »herrar och damer salongsanarkister» ·—· 
Ibsen, Ellen Key och andra — som gjorde sig till förespråkare för det falska, 
absoluta frihetsbegrepp bourgeoisin ständigt tagit på entreprenad. Hjalmar Bran
ting var —  med mycken rätt, får man väl säga — på sin vakt mot nittitalisternas 
»kvasisocialism» och asociala personlighetskult.2 Till och med Ibsen som han ju 
själv kort förut oförbehållsamt hade hyllat framställdes nu som ett språkrör för 
föråldrade idéer. I idéernas kamp fick ingen auktoritetstro gälla, fastslog Bran
ting. »Ibsen själv har haft djupa ord att säga oss om hur fort idéer åldras i våra 
dagar, och vi äro kätterska nog att räkna till de åldrade och föråldrade ej så litet 
av det, som Ellen Key i sitt tal förde fram som kvintessensen av vad den store 
diktaren lärt sin samtid.»

Så blev Ellen Key för sitt ibsental angripen både från den konservativa och 
den radikala flygeln. Det var inte till fördel för den av Hjalmar Branting ledda 
unga arbetarrörelsen —  1896 blev han Sveriges förste socialdemokratiske riks
dagsman — att anarkismen lanserades som ett motbud till socialismen. Ellen 
Key hade i sin verdandiskrift Individualism och socialism framhållit anarkismen 
som särskilt löftesbringande, även om hon tog avstånd från anarkisternas »av
skyvärda» attentat. Gustaf Steffen som i London flitigt umgåtts med anarkister 
—  Krapotkin, Stepniak, William Morris och andra — presenterade »Anarkismen 
och anarkisterna» i en uppsats i Ord och Bild 1892. »Hos Ruskins efterföljare 
William Morris förenades den estetiska idealismen med en anarkistisk inställning 
till politiska frågor», konstaterar Åke Lilliestam som påpekar att Morris fick en 
särskild betydelse för Steffen.3 Morris utopiska roman News from Nowhere 
(1890) översattes för övrigt av C. O. Carleson för Social-Demokraten; Ellen

1C  D. af Wirsén, a. a., s. 68 f. — Klara 
Johanson kåserade i Sv. D. 1900 om en ib- 
senföreställning i Halmstad (»När vi döda 
vaknade i landsorten»): »Vi telegraferade till 
’Hedersdoktor Ibsen, Kristiania’ och fingo 
omedelbart svar: ’Mange tak. Med disse ord 
vil jeg ikke have sagt noget. Ibsen.’» Omtryck 
i Oskuld och arsenik (1901).

2 Om »en slags ’salongsfähig’ kvasisocia
lism» talar Branting i sin recension av Selma 
Lagerlöfs Antikrists mirakler (Soc. Dem. 31 
dec. -97). Omtryckt i Branting: Tal och skrif
ter, XI (1930), s. 135 ff.

3 Å. Lilliestam, a. a., s. 40 ff.
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Key hänvisar till denna översättning i sin verdandiskrift. Trots sina erkännanden 
åt socialism och anarkism framstår dock Steffen och Ellen Key på 90-talet när
mast som företrädare för en liberal »kulturidealism» — ordet används såväl av 
Ellen Key i hennes essä om Kulturodling (1896) som av Steffen i hans program
artiklar i det omorganiserade Svenska Dagbladet 1897 (2.5, 4-5 och 8.5). Just 
under åren 1896—1897 ägde ju ett livligt tankeutbyte rum mellan dem båda. 
Den estetiska inriktningen tog överhand hos dem och likaså den aristokratiska 
individualismen. Pa samma sätt som Ellen Key till Hjalmar Brantings förargelse 
sade sig tala »å de mest utvecklades vägnar» satte Steffen sin tillit till »våra 
bäste » inom samhällsarbetet, där han betraktade de kulturella framstegen som 

viktigare än »kortsiktiga materiella mål».
Till försvar för Ellen Key gentemot Branting framträdde Mauritz Hellberg i 

en ledare i Karlstadstidningen 1 juni 1898. Det var överraskande att finna Hjal
mar Branting göra gemensam sak med de 281 damerna, konstaterade han, eller 
i varje fall attackera Ellen Key »för att hon trätt den heliga socialismen för 
nära». Hennes »lilla mästarbroschyr» — Individualism och socialism ·— borde 
frita henne från misstanken att ha förbisett samhällets krav på individen, menade 
Hellberg som gjort Ellen Keys bekantskap på våren 1895 och redan då beteck
nade sig som hennes lärjunge.4 En ekonomisk utjämning av livsvillkoren som 
gav alla en tryggad och människovärdig existens gav bara en grund för framti
dens kultursamhälle; detta kunde inte uppbyggas av något annat material än 
förädlade personligheter. Det är talat helt i Ellen Keys och i Gustaf Steffens 
anda.

På våren 1899 stödde Ellen Key som föredraghållare sågverksarbetarna i 
Norrland vilka kämpade för sin föreningsrätt. När det gällde den för hela över
klassen misshagliga socialismen, då var även frisinnade mäns och kvinnors rätts
begrepp till den grad oklara att de utan opposition såg arbetsgivarna beröva ar
betarna deras självklara rättigheter, förklarade hon.5 Hjalmar Branting avsåg na
turligtvis framträdanden av detta slag, när han i sin granskning av Vitalis Nor- 
ströms skrift Ellen Keys tredje rike erkände att »hon även brutit käcka lansar 
för våra ideal». Han såg emellertid som den avgörande svagheten i professor 
Norströms »Studie över radikalismen» — så löd bokens undertitel — att den 
»radikalism» som denne angrep var »den direkt från liberalismen stammande 
individualistiska, men icke vår, icke socialismens. [— ] För den ’inkarnerade in
dividualism’, vari förf. ser radikalismens väsen, är det icke min sak att söka något 
försvar. Förebrår hr N. denna radikalism för brist på historiskt sinne, så uppre
par han blott en socialistisk erinran till anarkistiska hetsporrar.»

Branting dröjde vidare vid Norströms angrepp på Ellen Keys skönhetsreligion 
och medgav att denna i sin överdrift emellanåt utmanade löjet. Men han noterade 
att Norström »nästan med hätskhet» avfärdade de estetiska värdena. När Ellen 
Key kraftigt bidragit att föra ut konsten i livet hade hon i själva verket gjort ett 
gott verk. Utilismens program, sådant t. ex. Strindberg formulerade det i Sömn- 
gångarnätter, var inte längre socialdemokratins. Brantings slutomdöme om Vita

4 Mauritz Hellebergs brev till Ellen Key 5E. Key: Svensk eller storsvensk patrio- 
finns i Ellen Keys samling 55:20. (Kungl. tism (1899), s. 14 ff.
Bibi.)
4 - 6 7 4 3 1 4  Samlaren 1967
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lis Norströms skrift lyder: »Ellen Keys stora betydelse som förmedlare, väckare 
och spridare av nya jäsande tankar, ur vilka det sanna kristalliseras fram medan 
det halvsanna eller helt oriktiga sjunker till botten, förmår han icke skaffa ur 
världen.»6

IV.
När Ellen Key på hösten 1898 gav ut sina Tankebilder låg de båda jaktslotts- 
dialogerna henne mest om hjärtat. Hon gladde sig över att Selma Lagerlöf skrev 
så varmt om dem i ett tackbrev för boken (8 dec. -98).7 »Kära Ellen predika 
alltid för oss stort och livskraftigt, som du talat för mig i kväll. Det känns som 
om nytt blod dansade genom ens gamla lekamen, och det behöver man. Inte 
skall du göra oss modlösa och småsinnade. Du skall sätta de stora målen, som 
man ej kan nå i den närmaste framtiden, men som dock ovillkorligen föra en 
till sig. Stora mål är som solar, de lysa och attrahera, man kommer dem aldrig 
närmare, men om de ej vore skulle man irra bort i förintande mörker och köld.» 
Selma Lagerlöf förklarade att 'hon hade erfarit samma »känsla av lyftande och 
medryckande sympati» som då hon fördjupade sig i verdandiskriften om socia
lism och individualism.

Tre personer växlar replikerna i de båda dialogerna som Ellen Key i Alm
qvists efterföljd förlagt till hovmarskalken Hugo Löwenstjernas jaktslott — 
Hugo, Rikard och Julianus. Med de mest utopiska tankarna —  »Tankar och 
drömmar» hade Ellen Key ett slag velat kalla sin bok8 — umgås Julianus som 
Ellen Key själv främst identifierade sig med. Han bär samma namn som en av 
Almqvists gestalter men kan dessutom erinra om kejsar Julian i Kejser og Gali- 
laeer som på samma sätt drömde om ett förlovat land, ett »tredje rike». »Nyan
serna mellan de samtalandes meningar kan snarast kännetecknas så, att Hugo 
representerar ett förflutet, Rikard ett närvarande och Julianus ett framtida ut
vecklingsskede av samma känsloliv», förklarade Ellen Key i en »nyckel» som 
hon lämnade Mauritz Hellberg och som denne återgav i anslutning till sin an
mälan av Tankebilder i Karlstadstidningen (19.8 -99). Slottsherren Hugo, son
son och namne till den almqvistske hovmarskalken, har i sina uttalanden om 
patriotismen och om kärleken beröringspunkter med Heidenstam och målaren 
Rikard har förlänats drag av Richard Bergh. (Jfr ovan s. 16.) Georg Brändes 
ansåg dock att Ellen Key inte lyckats hålla personerna tillräckligt isär och han 
var också negativ mot den montageteknik som hon tillämpade i dialogerna, där 
kursiverade, kortare eller längre almqvistcitat har infogats i replikerna.9

0 Hj. Branting: »Radikalismen» övervunnen. 
En liten antikritik. (Lucifer 1901, s. 67 ff.) 
Omtryck i Branting: Sami. skr., 11, s. 143 ff. 
Branting konstaterar att Norströms skrift »häl
sats med jubel av den rättroende kritiken»; 
ännu Erik Hj. Linder förklarar f. ö. att skrif
ten »obarmhärtigt avslöjar den tankemässiga 
lösligheten i sierskans visioner». (Fem decen
nier av nittonhundratalet, I (1965), s. 17.) 
Branting påvisade däremot hur förankrad 
Norström var i förlegad 1800-talsidealism och 
metafysik.

7 »Jaktslottet i synnerhet är det rikaste jag 
någonsin givit» skrev Ellen Key till Lisa Hul- 
tin-Pettersson 13 dec. —98 och berättade om

Selma Lagerlöfs brev. Ellen Keys samling 52: 
2. (Kungl. Bibi.) — S. L. hade börjat ta del 
av Tankebilder bakifrån och hade bara läst 
den andra dialogen när hon skrev sitt tack
brev.

8 Brev till L. H.-P. 25.9. -98.
9 »Det fremmende Element virker kun for- 

styrrende» menade Brändes i sin recension 1 
Politiken 3.4 -99. (Omtryck i Sami. Vverkerr 
III (1900), s. 703 ff.) Brändes var naturligtvis 
föga förtrogen med Almqvists verk. För dansk 
publik hade dock Almqvist presenterats av 
Valdemar Vedel i hans bok Svensk Romantik 
(1894).
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Det är tänkbart att Oscar Wildes och Ernest Renans föredöme har stimulerat 
Ellen Key till att skriva dialoger; hon hade läst Edvard Alkmans översättning av 
The decay of lying — ett streckat exemplar finns på Strand — och hon tar i sin 
förteckning över lästa böcker också upp Renans Drames philosophiques liksom 
hans Dialogues philosophiques. Det öppna brevet var en vanlig litterär genre 
här i Sverige på 90-talet men till Ellen Keys dialoger fanns det hos oss inga di
rekta motstycken efter Törnrosens bok. Man kan förmoda att Wildes paradoxer 
och esteticism ligger bakom Julianus reflexioner under »andra aftonen» på 
jaktslottet om hur människor kan sammansmälta med tavlor: »Lycklig tycker 
jag mig vara, när jag upplever att en känsla blickar emot mig med Botticelliska 
änglars ögon; att en handling fått en rörelse av Michel Angelo; att en tanke 
äger Rembrandts ljusdunkel, där, ju längre man ser, allt fler smycken glimma 
fram ur mörkret!» Men de citerade raderna uttrycker inte en lika renodlad esteti
cism som Oscar Wildes; han gick ju ett steg längre och förklarade direkt att 
livet imiterade konsten och att naturen gjorde på samma vis: »She is our creation. 
It is in our brain that she quickens to life. Things are because we see them, and 
what we see, and how we see it, depends on the Arts that have influenced us.» 
Julianus — och med honom Ellen Key — hävdar i stället att vi kan lita på na
turen: »Vi komma icke ut en morgon och finna gräset grönt och träden med 
krona i jorden!» Fastän hon nu på samma sätt som i sin almqvistessä pläderar 
för en subjektiv litteratur- och konstkritik får Rikard vända sig mot de konst
närer som gripna av »nyhetsfeber» hämtade allt »— teckning, färg, perspektiv 
— ur sina egna själars djup som gudomliga uppenbarelser!» Dessa »beräknande 
fantaster, med sina kallblodiga febersyner» hade på ett olyckligt vis förlorat 
sambandet med det realistiska måleriet. Inom alla konstarterna strävade man 
efter att »uppenbara själen», men ännu var det dikten och musiken som häri 
nått längst, konstaterar Hugo·. »Det är de bildande konstnärernas hemliga för
tvivlan och lyckliga eggelse, att ännu icke kunna vad de vilja.»

Staffan Björck har i förbigående noterat hur representativa både formellt och 
sakligt jaktslottsdialogerna är för 1890-talets kulturdebatt.1 »Ingen vanvördig 
hand har stört jaktslottets ädla ro» lyder anslaget till den »första aftonen». I 
likhet med Heidenstam ogillade Ellen Key den »moderna barbarism» som pie
tets löst förgrep sig på gamla byggnader. I den första jaktslottsdialogen lov
sjunger hon liksom i verdandiskriften Skönhet för alla den gamla herrgårds- 
och allmogekulturen med sina »vackra, fasta festvanor och hemseder». I gula 
salongen på jaktslottet förnimmer Hugo, Rikard och Julianus ett estetiskt väl
behag. De tunga, mörkgula sidendraperierna glöder i aftonsolen som också ger 
»en djupare färg åt de skärgula rosorna i kopparskålen och åt parkens gyllen- 
röda eller rostgula lövmassor». I denna omgivning utspinner sig det samtal om 
färgerna och om glädjen som jag förut återgett (se s. 16). De almqvistska 
sinnesanalogierna tar Ellen Key väl vara på i sina infogade citat; vad Julianus 
betraktar som väsentligast är att vidga känslosfären och öka skönhetsnjutningen 
och härvid kommer väl till pass »den förmåga att njuta genom motsvarigheter»

1 St. Björck, a. a., s. 326 (not 45). Jag hän- sin första jaktslottsdialog sammanfaller i stort
visar för Ellen Keys uppfattning av foster- sett med hennes resonemang i Öppet brev till
landskänslan och patriotismen till Björcks av- Verner von Heidenstam, en text som Björck 
handling. De synpunkter som hon för fram i analyserar {a. a., s. 99 f.).
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som Ellen Key redan i almqvistessän 1894 framhållit som ett av symbolismens 
kännetecken. Hans Larsson som i Poesiens logik (1899) ägnar sinnesanalogierna 
ett särskilt intresse vågar den tesen att »ett sinnesintryck har estetisk innebörd 
just så långt, som det omsätter sig i en sinnesanalogi». »Månne icke herr Hugo 
på sitt jaktslott hade genomfört en bestämd ’stil’ även i sin matordning?» 
undrar Hans Larsson. Förvisso hade hovmarskalken gjort detta, och det sen
tida sällskapet i gula salongen i Ellen Keys dialoger förstår att eterisera sin diet 
— madeira, rhenvin och blå druvklasar —  på ett sätt som är samstämt med 
deras »besjälade» konversation!

Den estetiska harmonin är dock inte orubbad i jaktslottsdialogerna. Under den 
första »aftonens» debatt om patriotismen avvisar Rikard den tanken att man 
borde återuppväcka t. ex. den karolinska tidens ideal: »Dess största sida —  att 
vackert bära bördor — den finns nog kvar, där man svälter — och man svälter 
ännu ofta i Sverige!» Ellen Key opponerade mycket starkt mot den alltför till
bakablickande patriotism som hon ansåg Heidenstam hade hemfallit åt i Karo
linerna. Den karolinska tiden var kulturellt steril och Karl XII själv »den mest 
sterila av alla storheter»! I ett något senare tankeutbyte i kalendern Svea 1902 
med Richard Berg skärper hon tonen ytterligare och talar om »vår kriminelle 
dåre, Karl XII» med en »likrevning» — Strindbergs uttryck i »Vid likvakan i 
Tistedalen» —  som går i linje med dennes attacker senare under strindbergs- 
fejden mot den svenska nationens »plågoris och notoriska förstörare».2 Ellen 
Key hade fängslats av Bertha von Suttners bok »Ned med vapnen»3 och hon 
vände sig på 90-talet vid flera tillfällen offentligt mot de krigshetsare som 
önskade att Sverige skulle tillgripa våld mot Norge. Det kritiska året 1895 skrev 
hon i ett brev (8/6) till Bjprnstjerne Björnson:

Om du kunde ana, så jag lidit denna vår av mitt folks uselhet, d. v. s. de nu ledande 
inom mitt folk; huru mitt hjärta är med Norge och, om jag hade kunnat hoppas göra 
gagn, skulle jag hava uppträtt offentligt. Men jag vill spara mig, till dess det behöves 
bättre; till dess de »kriminella dårarnas» utsäde mognat mera, och det gäller att resa en 
storm mot detta!

N u  demonstreras överallt i morgon, den 9de Juni, för rösträtten och fred med Norge, 
runtom i landet.

Så många finnas, som äro lika utom sig som jag, över att vi ledas in, som folk be
traktat, på det fega brottets väg av ista kammaren och regeringen, och vi, vi äro de 
maktlösa, vi som hava rättskänslan.

Ellen Key förklarade sig (24.6 -95) dela Björnsons tanke att den enda verk
ligt goda lösningen av konflikten vore unionsupplösning men försvarsförbund — 
»sålunda att halvön gentemot Europa bildade en helstat, medan vardera landet 
gick sin egen väg i övrigt».4 Hon ägnar i Missbrukad kvinnokraft ett avsnitt åt 
fredsrörelsen men sitt mest uppmärksammade politiska inlägg gjorde hon med 
de 1899 utgivna föredragen Svensk eller storsvensk patriotism? Om Ellen Key

2 Den nationella konsten. Tankeutbyte i 
brev mellan Richard Bergh och Ellen Key. 
Svea 1902. — Strindbergs citerade angrepp 
i Tal till den svenska nationen, artikeln Fa
raon-dyrkan.

3 Ellen Key anmälde Bertha von Suttners
bok i tidskriften Ur dagens krönika 1891.

i Ellen Keys brev till Bjprnson finns i 
Bjprnson-arkivet i Oslo U. B. Krigshetsarna 
får således 1895 samma tillmäle (»de krimi
nella dårarna») som Karl XII i hennes pole
mik med Bergh 1902!
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också i jaktslottsdialogen erkände att Karl XII »ägde stor stil i sitt vanvett» 
innebar ju detta inte någon större tribut åt det estetiska betraktelsesätt som Hei- 
denstam anlägger på sin tragiska hjälte. Hon säger sig i brevväxlingen med 
Richard Bergh med skadeglädje ha observerat hur i Karolinerna »tragedins 
verkliga hjälte, det härliga svenska folket, oemotståndligt trängde sig fram i 
förgrunden, alldeles mot diktarens egen ursprungliga plan».

Almqvist utgör i jaktslottsdialogerna — liksom i Öppet brev till Verner von 
Heidenstam —  Ellen Keys ständiga referenspunkt och citatkälla. Skriften Svensk 
eller storsvensk patriotism har ett välfunnet motto från Almqvist: »Svenskheten 
—  den består i att vara svensk, mer än att ropa på att man är svensk.» I själva 
verket ansåg Ellen Key att lika viktigt som det var att fördjupa fosterlands
känslan, lika väsentligt var det att man här hemma blev mer europeisk:

—  Vad —  utbrast Hugo leende —  bo vi icke i Närike, ligger ej Närike i Europa —  
och vad vi här göra skulle icke hava äran att vara europeiskt! Jag tror det! —  som far
far sade!

Men så får Julianus ordet igen och behåller det till den första »aftonens» 
slut. »Icke har du älskat jaktslottet mindre sedan du känner dig hemma i Sve
rige; icke skulle svensken förlora kärleken till hemlandet genom att på samma 
sätt känna sig hemma i hela Europa?» Julianus kosmopolitiska förkunnelse 
mynnar ut i den paradoxen »att barnet visserligen bör fostras till patriotism men 
mannen uppfostra sig själv att övervinna den!» Nietzsche kallade som bekant 
Georg Brändes »ein soldier guter Europäer und Cultur-Missionär»5 och det får 
säkert till en del tillskrivas den danske litteraturkritikerns inflytande att Ellen 
Key förvärvade samma »världsborgarkänsla».6 Hon var oanfäktad av all anti
semitism och djupt engagerad av Dreyfusaffären; »Du gör naturligtvis allt för 
den tanken», skriver hon (12.9.1899) till Bjprnson, också han all sin nationa
lism till trots en god europé, »att man icke nu, innan Dreyfussaken är hederligt 
avslutad, skulle deltaga i världsutställningen. Här är opinionen stark i denna 
riktning.» Julianus pekar i den första jaktslottsdialogen på det judiska inslaget 
i det svenska kulturlivet — också Gustaf Steffen var f. ö. på mödernet av judisk 
börd —  och talar för andlig och materiell samfärdsel, andlig och lekamlig ras
blandning. »Nya människor, större människor, det är målet!» Emellertid hyste 
Ellen Key också som Barnets århundrade och Livslinjer visar tidspräglade rashygi
eniska åsikter och det är med en för sekelskiftets bildade européer typisk be
gränsning i perspektivet som hon låter Julianus ge sin vision av »det nya folket, 
den ädlare europeiska [sic!] rasen». Man kan dock observera hur det sekelskiftes- 
betonade svärmeriet för den japanska »själfullheten» företräds av Rikard under 
den andra »aftonens» samtal. Oscar Wilde förklarade i The decay of lying att 
»the whole of Japan is a pure invention». Japanerna själva hade ingen likhet 
med »a picture by Hokusai or Hokkei»! Men Ellen Key lät sig tydligen inte 
desillusioneras.

»Här på jaktslottet — där nästan varje problem, som under sista hälften av

5Nietzsche i brev till G. Brändes 2.12. 6 »Må vi heller odla världsborgarkänslan än
1887. Jfr B. Nolin: Den gode europén. Stu- nationalkänslan, ty den senare är outrotlig 
die i Georg Brändes utveckling 1871-1893 men den förra är ännu mycket svag», förkla- 
(1965), s. 156. rar Ellen Key i Svea 1902.
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århundradet upptagit Europa, redan lyst som ett blått, blixtrande stjärnfall [— ].» 
Ellen Key konstaterar således ånyo att Almqvist är Sveriges, ja Europas moder
naste diktare. Den talande är Julianus under »första aftonen» och han gör bruk 
av en metafor som förut använts av Almqvists egen gestalt Julianus i andra 
»boken» av berättelsen Jaktslottet. Tillsammans med Frans Löwenstierna be
finner sig Julianus nere i en mörk gruva; han jämför där allt vad man brukar 
kalla konst vid en lek som blinda för vid branten av en avgrund. Suggererad av 
sin släktings fantasi tycker sig Frans uppleva hur världslitteraturens alla gestalter 
i en brokig samling hoppar ned i djupet. Det fanns emellertid en annan konst, 
tar Julianus vid, som likt en himmelsk char seglar över avgrunden och verkligen 
bär oss; den har bara »ett fel: den finnes icke».

Julianus ord i Almqvists berättelse om den verkliga konsten aktualiseras i 
den andra jaktslottsdialogens slutavsnitt:

Det var som en segelfart i rymden —  då vi med klara ögon se genom de djupa rym
derna allt och frukta intet; då sinnet är leende av allvar, kraftfullt och harmoniskt under 
själva förtjusningen, då vi äro i fantasi, likväl ej blinda, utan seende —  som min far 
drömde. Det var om denna sköna konst, han yttrade att den ännu icke finnes!

Almqvist hade ju för Ellen Keys tankeliv fått stor betydelse redan i hennes 
ungdom. Jag har i min avhandling visat hur hans »Tal till de församlade» Om 
hälsans evangelium går igen i några betraktelser som hon skrev hemma på 
Sundsholm i augusti 1868; hon har själv senare med rätta kallat dem för »ett 
utkast över levnadskonstens begrepp». Här finns Ruskins idéer föregripna; Alm
qvists ord om att »själsskönheten» också skall återspeglas i en persons klädsel 
och hemvist går igen i hennes föresats att »undanskymma fula föremål» och 
»skapa skönhet i bostaden» på samma gång som hon sökte »en verklig gestalt 
för sin själ».7 Det finns en klar kontinuitet i Ellen Keys utveckling och —  trots 
all eklekticism — ett inre sammanhang i hennes föreställningsvärld. Ellen Keys 
vedersakare Vitalis Norström erkände att bakom hennes kritik av den gamla 
kulturen låg »en i hennes känslosfär mäktigt arbetande aning om ett mänsklig
hetens i vår mitt redan spirande framtidsrike [— ] Man vet, att hennes Tilje- 
klara, solvarma dröm om det tredje riket’ är en utopi, men man kan å andra si
dan icke förneka, att Ellen Key är fattad av en i grunden ärlig entusiasm för 
sitt framtidsideal [— ]».8 Vida mindre reserverat talade som vi sett Selma Lagerlöf 
om stora mål som solar utan vilka man skulle irra bort i förintande mörker och 
köld: »Det är många av dessa solar jag vill att du skall tända åt oss.»

Ellen Key var evolutionist och långt innan hon lärde känna Nietzsche drömde 
hon på grundval av den darwin-spencerska utvecklingsläran vackra drömmar 
om framtidens fullkomliga mänsklighet. »När vi hunnit bli vad Venus Milo 
synes, Rafaél målat, Shakespeare diktat, Beethoven sjungit —  behöva vi ej sinnen 
mer», heter det i hennes »tankebok» i juli 1879.9 Anteckningen handlade om 
ingenting mindre än »Om Evigheten». Ellen Key tänkte sig inom denna olika 
tillvarelseformer; hon var ännu metafysiker trots att hon angrep kristendomen och 
anslöt sig till Spencers evolutionsteorier. Tjugo år senare låter hon Julianus i den 
andra jaktslottsdialogen förutsäga en oändlig »själens evolution». I likhet med

7 Se U. Wittrock: Ellen Keys väg från kris- 8V. Norström, a. a., s. 7.
tendom till livstro, s. 42 ff. eU. Wittrock, a. a., s. 256.
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sin namne i Almqvists berättelse ser han i en vision världen omdanad av den 
nya sköna konsten. Men tonvikten ligger på den framtida levnadskonsten och 
Julianus menar att all konst kanske en gång blev obehövlig: »när själarna bli 
frigjorda, när livsförhållandena bli betydelsefulla, skola vi då behöva konsten 
som förmedlare mellan människan och naturen, mellan människa och människa? 
Hur skulle konsten kunna uttrycka högre livsvärde än det värde, som då redan 
själva livet är?»

Symbolisterna försökte överföra de konstnärliga uttrycksformerna från den 
ena konsten till den andra. Ellen Key ville liksom Julianus att själva tillvaron 
skulle förlänas »den fullkomliga diktens rytm, det stora skulpturverkets linjer, 
den härliga tavlans färgglöd, den ädla byggnadens fasthet, den odödliga musikens 
harmoni!» Sekelslutets romantik knyter an till föreställningar och tankegångar 
från 1800-talets början. Sammanhanget blir särskilt tydligt i Ellen Keys jakt- 
slottsdialoger, där Love Almqvists ande svävar över replikerna. I dennes berät
telse Baron Julius K* gifter sig Julianus med Aurora Celia; på slutsidan av Ellen 
Keys andra jaktslottsdialog påminner Julianus om sin mors namn och Hugo kon
staterar att denne själv hör till »morgonrodnadens folk». Ellen Key har utan falsk 
blygsamhet identifierat sig med Julianus. Heidenstam förklarade i ett julbrev 
1900 att hon inte var filosof — »du är sibylla, sierska, du är religiös. Detta är 
din storhet och ditt ingenium, detta är din makt över sinnena, särskilt de unga, 
ty de unga äro religiösa.»1 Det tomrum som många kände efter en förlorad kris
ten tro bidrog Ellen Key att fylla ut med sin »livstro». Karl-Erik Forsslunds 
Storgården (1900), en i seklets början mycket uppmärksammad bok, ger ett 
representativt exempel på hur Ellen Keys idealitet präglat en ung författares 
livsåskådning.2

1 Brevet finns avtryckt i V. v. Heidenstam: »Staden i dikten som realitet och symbol» i
jBrev (1949), s. 147 ff. Hans Larsson Samfundets publikation Insikt

2 Forsslunds bok behandlas i min uppsats och handling, 7 (1968).


