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Inledning 

Prolog 
Denna avhandling är ett bidrag till kunskapen om skådespelerskans 
yrkeshistoria och skådespelarkonst vid fin-de-siècle. Den fokuserar på Ellen 
Hartmans iscensättning av femininitet, divaskap, karriärstrategier och spelstil. 
Avhandlingsprojektet har sin upprinnelse i mitten på 1990-talet då en 
skådespelerska gick till Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm för att se 
en föreställning. I foajén såldes teaterlitteratur, men även vinylskivor med 
inspelningar av teaterns nu bortgångna aktörer, vilka slumpades bort till 
reapris.1 Skivorna inköptes av skådespelerskan och avlyssnades sedermera.  
Genom knastret av tidig inspelningsteknik steg gestalter fram från en svunnen 
värld. De äldsta rösterna tillhörde individer som hade debuterat på scen på 
1860-talet. Vissa röster hade mycket vibrato, gäll timbre och manierat tonfall; 
andra lät tämligen ”naturliga” och var igenkänningsbara från gamla svenska 
svartvita filmer som visats på tv. 

En röst stack ut.2 Visserligen hördes det att sättet hon talade på tillhörde en 
annan tid, men där fanns en stringens, en spontanitet och en humor som gick 
igenom tidslagren. Rösten tillhörde en aktris som hette Ellen Hartman, ett 
namn som hennes nutida kollega aldrig hade hört talas om. Kollegan från 
1800-talet väckte hennes nyfikenhet så att hon tog fram sina teaterhistoriska 
böcker som stod i bokhyllan sedan ungdomens studier i teatervetenskap. Det 
stod inte så mycket att läsa om Hartman, men det som stod var förvånande. 
Hartmans skådespelarteknik ansågs sträcka sig till att hon var 
temperamentsfull.3 Hon hade under slutet på 1800-talet visserligen varit 
folkkär och dragit publik, men hennes register hade varit smalt. Hartmans 
repertoar bedömdes vara begränsad till så kallade backfishroller, vilket 
betyder gestaltning av unga flickor. Dessa pjäser ansågs visserligen vara 
underhållande enligt tidens publiksmak, men sakna litterära kvaliteter och var 
därför underförstått lättviktiga i konstnärlig bemärkelse. Dessutom skrevs 
Hartman fram som erotiskt äventyrlig då hon en gång gjort skandal genom att 
rymma med en älskare till Paris. 

Kollegan på 1990-talet visste inte hur hon skulle förhålla sig till denna 
information. Teaterhistorikerna Georg Nordensvan och Stig Torsslow, som 
hade skrivit dessa böcker på 1900-talet, dömde ut aktrisen som lättviktig, men 
kollegan på 1990-talet hörde motsatsen på vinylskivan. 4 Där framträdde en 
professionell skådespelerska med driven teknik, vältränad röstbehandling, 
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exakthet i tonfallet och smittande karisma. Så varför skrev teaterhistorikerna 
som de gjorde? För att få svar gick kollegan till arkiven och började söka 
ytterligare uppgifter om Hartman. Denna forskning var början på en resa som 
nu har resulterat i en avhandling. För skådespelerskan som köpte skivan var 
jag som nu skriver denna text. 

Syfte och frågeställning  
Avhandlingens syfte är att genom Ellen Hartman undersöka femininitet och 
divaskap, karriärstrategier och spelstil för att belysa hennes insats och 
betydelse för svensk teater under fin-de-siècle. Studien bidrar även till 
kunskap om skådespelerskans yrkeshistoria och Hartmans roll som celebritet 
i nordisk offentlighet vid denna tid. Hartman var en folkkär skådespelerska, 
men upplevdes också som provokativ vilket Gustaf Frödings recension av 
hennes gästspel i Karlstad 1894 vittnar om. Han skrev att de är många ”som 
skrivit och talat väl och illa om fru Ellen Hartman. Det är icke lätt att skriva 
något nytt och jag har inga anspråk på att göra det”.5  

I motsats till Fröding har jag anspråk på att skriva något nytt om Hartman. 
Avhandlingens syfte följs upp genom följande forskningsfrågor:  

 
� Hur iscensatte Ellen Hartman femininitet?  
� Vilka divakoder var av betydelse för henne?  
� Vilka karriärstrategier använde hon sig av? 
� Vad karaktäriserade hennes spelstil? 

 
Som Fröding vittnade om väckte skådespelerskan starka känslor hos publiken 
som var både positiva och negativa. Eftersom Hartman inte längre är en 
allmänt känd person följer här en kortfattad biografi om henne som 
introduktion. 

Ellen Hartman – en minibiografi 
Ellen Hedlund föddes 1860. Hennes föräldrar var inte gifta och huruvida 
fadern fanns närvarande i hemmet är oklart.6 Hon och hennes tre syskon växte 
dock upp under relativt goda ekonomiska omständigheter.7 Enligt egna 
uppgifter började hon att drömma om en framtid på teatern redan då hon gick 
i Franska skolan, men modern var emot hennes planer.8 Trots det började hon 
på Nya teatern under ledning av teaterdirektören Louise Stjernström där hon 
debuterade i Ernst Lundqvists komiska enaktare Mellan barken och trädet 
1877.9 
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Redan vid debuten blev hon en favorit hos publiken, men fick också dålig 
kritik av exempelvis Anders Flodman i Aftonbladet. Året därpå debuterade 
hon på Dramaten och antogs därefter till elevskolan. Ellen Hedlund blev tidigt 
uppmärksammad för flera roller i ingenyfacket, men hennes definitiva 
genombrott kom som den fjortonåriga Gurli, en biroll i Anne-Charlotte 
Lefflers pjäs Den räddande engeln 1883. Då hette hon Ellen Hartman efter att 
1881 ha gift sig med skådespelaren Victor Hartman (1839-1898), även han 
anställd på Dramaten. År 1886 blev hon utnämnd till premiäraktris och samma 
år fick hon medaljen Litteris et artibus av kung Oscar II för sina konstnärliga 
insatser. År 1887 fick hon återigen en stor succé med enaktaren I telefon av 
Victoria Benedictsson. Hon var nu en av Sveriges mest folkkära 
skådespelare.10 Hartman spelade även mer vuxna karaktärer, särskilt 
framgångsrik var hon i roller som ung, erotiskt farlig fru i franska 
boulevarddramer som till exempel Vi skiljas av Victorien Sardou 1890. 

I maj 1891 lämnade Ellen Hartman plötsligt landet med en ung adlig officer 
och bröt därmed sitt kontrakt med Dramaten. Resans syfte var att hon skulle 
få skilsmässa för att kunna gifta om sig. Det första lyckades, men dock inte 
det andra. Händelsen gav upphov till en flora av skvaller och Hartman utsattes 
för ett mediedrev där hon skrevs fram som en promiskuös kvinna som 
rättvisligen misslyckats med att manipulera sig in i aristokratin. Övergiven 
och utskämd var det omöjligt för Hartman att återvända till Sverige. Hon gick 
i exil och bosatte sig i Paris. Där tog hon lektioner för den kände franske 
skådespelaren Benoit Constant Coquelin, allmänt kallad Coquelin ainé. Han 
engagerade henne till sin turné till Ryssland och Skandinavien nästkommande 
vår. I mars 1892 återvände Hartman till Stockholm och uppträdde som 
fransktalande skådespelerska. Tillbaka i Paris vidareutbildade hon sig på 
Konservatoriet samt var våren 1893 anställd på Théâtre du Vaudeville. 

I november 1893 återvände hon till Dramaten för ett gästspel som varade 
till februari 1894. Hon försökte nu vidga sin repertoar med ett tyngre 
dramatiskt rollfack genom titelrollen i Froufrou av Henri Meilhac och 
Ludovic Halévy, men fick delvis negativ kritik. Under detta gästspel fyllde 
hon salongen under i stort sett samtliga 58 kvällar.11 Under resten av sin karriär 
drog Hartmans namn fulla hus. Hon benämndes nu ofta i pressen som 
primadonna och diva. Hon engagerades återigen på Dramaten hösten 1894 på 
ett säsongskontrakt. Efter en intern konflikt bland teaterns personal 
återanställdes hon på Dramaten 1895, men blev inte medlem av associationen, 
som var namnet på den grupp av skådespelare som vid denna tid drev teatern. 
Samma år fick hon sin största succé i den franska komedin Madame Sans-
Gêne av Victorien Sardou.12 Eftersom hon var en så kallade publikmagnet 
användes hon flitigt av teaterledningen och repertoaren anpassades efter 
hennes komiska begåvning. Den så kallade ”Ellen Hartman-repertoaren” blev 
trots sin popularitet hos publiken mycket kritiserad av vissa skribenter till 
exempel Emil Grandinson och Tor Hedberg. Under hela sin karriär, men 
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framför allt under 1890-talet, var hon starkt bidragande till Dramatens goda 
intäkter.  

År 1898 avslutade hon sitt yrkesliv när hon gifte sig med friherren och 
ryttmästaren Bror Cederström (1860–1932) och bosatte sig i Malmö. Trots att 
hon lämnat teatern behöll hon sin status som celebritet. Under 1910-talet 
började hon skriva kulturjournalistik och resereportage för företrädesvis 
Svenska Dagbladet och under 1925 var hon även verksam som teaterkritiker 
för tidskriften Idun. Hon uppträdde även vid några tillfällen i 
välgörenhetssammanhang och ibland med amatörer. År 1920 gjorde hon 
officiell comeback på Dramaten som Ellen Cederström i Madame Sans-Gêne 
och under första halvan av 1920-talet gjorde hon återkommande gästspel med 
sina stora succéer från 1880- och 1890-talen. Hon skapade även ett par nya 
roller, bland annat Märtha Dohna i stumfilmen Gösta Berlings saga, efter 
Selma Lagerlöfs roman i Mauritz Stillers regi.13 Hon var verksam med 
gästspel i sina glansroller under hela 1920-talet. Under slutet av detta 
decennium blev hon inofficiellt tillfrågad om hon ville bli chef för Dramaten.14 
Ellen Cederström dog 1945. 

Metoder 
Min utgångspunkt i avhandlingen är att Hartman var en yrkeskunnig 
skådespelerska, men att hon var ifrågasatt som aktris och en ifrågasatt kvinna. 
Genom att analysera argumenten både för och emot, hoppas jag kunna 
synliggöra vad både de positiva och de negativa åsikterna handlade om. 
Därigenom vill jag komma fram till hur Hartman iscensatte femininitet, hur 
hon blev diva, vilka hennes karriärstrategier var och hur hon gestaltade sina 
roller. Genom att lyfta frågan ifrån huruvida Hartman var bra eller dålig på 
scen, vill jag synliggöra de ideologiska och estetiska diskussioner som hon 
med sin konst och personlighet provocerade fram i sin samtid. 

Historisk kontextualisering 
Teaterforskaren Willmar Sauter understryker att den historiska kontexten 
alltid måste vara närvarande i analysen av historiska teaterhändelser: ”The 
theatre is not simply a piece of art or an art work, but an event in time.”15 Just 
att Hartmans iscensättningar var händelser i en specifik tid är en viktig 
utgångspunkt i analyserna. När skådespelare gick ur tiden eller slutade vara 
verksamma, innan modern teknik var uppfunnen, fanns endast minnen av dem 
och deras praktik kvar, som i bästa fall var nedtecknade. Jag har närläst, eller 
kanske snarare lagt örat tätt intill källmaterialet, och i största möjligaste mån 
strävat efter att förstå det utifrån sitt historiska sammanhang. Det har 
inkluderat en strävan att sätta in tolkningsobjektet i sin tids ideologiska 
kontext samt i sin praktiska yrkesutövning.  
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Mentalitetshistorikern Per-Johan Ödman förordar kontextualisering och 
studiet av människors fakticitet i vad han kallar ”den existentiella 
hermeneutiken” och skriver:  

Genom att lära känna begränsningarna i människors existens och samtidigt de 
möjligheter som definieras av begränsningarna får vi redskap både för tolkning 
och validering av tolkningarna. Visserligen finns det alltid fler sanningar om en 
händelse i en människas liv, men vi kan åtminstone bidra med en bild som ger 
vår sanning om människan och händelsen. Kunskapen om historien fungerar på 
detta sätt som ett korrektiv, en metod att komma fram till mer realistiska och 
rimliga tolkningar av det vi studerar.16 

 
Denna metod går ut på att försöka beskriva människor utifrån deras historiska 
sammanhang och med hjälp av spåren försöka föreställa sig tolkningsobjektets 
livsvillkor.17 Detta har i denna avhandling tillämpats genom att undersöka 
olika sfärer runt Hartman. Dessa sfärer utgörs enligt modellen nedan av den 
dominerande genusideologin, industrialismens successiva framväxt och av de 
förändringar dessa processer initierade. Därtill kommer estetiska och 
ideologiska konflikter och trender i Hartmans samtid, teaterns övergripande 
struktur samt den dåtida spelstilen.  
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Kritisk fantasifullhet 
Ett annat mål har varit att få syn på Hartmans egen agens i sin karriär, spelstil, 
iscensättning av femininitet och image som offentlig person samt i viss mån 
som privatperson. Detta har gjorts genom att bland annat studera Hartmans 
strategier. Vissa av dessa går att utläsa i hennes brev eller uttalanden i 
intervjuer som medvetna tillvägagångssätt, men långt ifrån alla strategier kan 
bekräftas genom denna typ av källor. Därför har jag också sökt hennes agens 
genom att studera vilka val hon gjorde. Dessa kan förvisso ha tagits utan större 
reflektion eller medveten riktning, men så länge som hon inte handlade mot 
sin vilja eller av nödtvång kan Hartmans handlingar och val tolkas som agens. 

Jag har även strävat efter att föreställa mig hur Hartman tog sig ut på scen 
i syfte att komma hennes spelstil på spåren och se vad som utmärkte den och 
vad som skilde den från andra skådespelares. I tolkningen av Hartmans 
sceniska gestaltningar och spelstil har en ofrivillig film stundom spelats upp i 
min föreställningsvärld, där hon gestaltar sina olika roller. Som regissör för 
dessa inre fragmentariska filmsekvenser har jag som forskare varit allsmäktig 
medan Hartman som forskningsobjekt inte har kunnat säga emot. För att på 
något sätt söka utjämna detta ojämlika förhållande har det varit nödvändigt att 
redovisa källorna genom många citat. Min metod består inte bara av 
kontextualisering och studier av Hartmans handlingar och val. Jag har även 
använt mig av en kritisk fantasifullhet när jag skapat mig en bild av Hartmans 
spelstil.18  

Teaterforskarna John Stokes, Michael R. Booth och Susan Bassnett hävdar 
att det krävs ”an imaginative leap backwards in time, an excursion into the 
fictive world of another agent”.19 Trots kontextualisering och den så kallade 
kritiska fantasifullheten som metod har mina egna erfarenheter, kultur och 
egen tidsålder färgat forskningen. I denna avhandling skiljer det hundra år 
mellan forskare och forskningsobjekt. Trots att jag i mitt intresse för Hartman 
stundtals har trott mig ”känna henne” går detta tidsavstånd inte att bortse ifrån 
och det vore fåfängt att söka överbrygga det. Enligt filosofen Hans-Georg 
Gadamer finns det i tidsavståndet mellan forskare och forskningsobjekt en 
positiv potential och är därför ”inte längre som en avgrund som måste 
överbryggas eftersom den skiljer åt och upprättar avstånd, utan tiden blir den 
egentligen bärande grunden för de skeende, där samtiden är rotad. Tidens snitt 
är således inte något som måste sys ihop”.20 För att förstå vad vissa källor 
antyder att Hartman verkligen gjorde på scen, har jag använt mig av bryggan 
att tänka som en skådespelare. 

Erfarenhetsmässig samhörighet mellan skådespelare  
Att stå på en scen på 2010-talet är självklart en mycket annorlunda erfarenhet 
än det var på 1800-talet, men det finns omständigeter som är likartade. Innan 
skådespelaren går ut på scenen befinner han eller hon sig bakom scen, i någon 
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slags kuliss. Denna kuliss behöver inte ens vara materiell utan kan likväl 
fungera genom skådespelarens mentala inställning. Han eller hon är ännu i sitt 
privata-yrkesidentitetsjag-tillstånd tills entrén på scen, iklädd sitt skådespelar-
jag eller synlig för sin publik. Förändringen sker vid en given punkt – när 
spelet börjar. På detta sätt finns det en direkt erfarenhetsmässig samhörighet 
mellan skådespelaren i samtiden och skådespelaren i det förflutna. Denna 
erfarenhetsmässiga samhörighet mellan skådespelare i olika tider skapas 
också genom vissa klassiska roller. Även om eventuella översättningar och 
bearbetningar skiftar, står de skådespelerskor som exempelvis ska gestalta 
Ofelia, i relation till andra skådespelare som har haft samma roll, oavsett om 
hon eller han har sett sina föregångare i dessa rolltolkningar eller inte. 

Under 2014 arbetade jag som skådespelerska på en Riksteaterturné. Ett par 
gånger spelade vi på en 1800-talsteater. I en av dessa fanns ett hål i en av de 
tunna kulisserna på sidan av scenen, de så kallade ”byxorna”, så att 
skådespelare eller annan teaterpersonal kunde kika i smyg på publiken medan 
den satte sig tillrätta och väntade på att föreställningen skulle börja. Så gjorde 
även jag färdigsminkad och iklädd min kostym, men ännu inte i spel. En tunn 
målad duk var det enda lager emellan mig och den sorlande publiken som i 
detta ögonblick var ovetande om att den var betraktad. Jag tog temperaturen 
på publiken, registrerade om de såg glada eller sura ut, lyssnade på deras sorl 
vari endast ett och annat ord kunde urskiljas, men som mest framstod som en 
könlös, ordlös symfoni av mänskliga läten. Att stå i kulissen och ta pulsen på 
publiken före entré är en omtyckt sysselsättning inom teatern. Då slog det mig 
för första gången att denna fysiska handling sätter mig i förbindelse med 
skådespelare i det förflutna. Hålet i byxan på 1800-talsteatern var slitet runt 
kanten. Jag var inte den första som hade använt mig av detta omvända 
voyeuristiska privilegium. Publiken jag betraktade var klädd i andra kläder än 
de mina dåtida kollegor såg när de stod på samma plats. Kanske även sorlet 
lät annorlunda än det som kom från denna publik, kanske hördes mest män, 
kanske var det mer högljutt, kanske motsatsen? Men förväntan, oron, 
nervositeten inom mig när jag tog temperaturen på publiken, adrenalinpåslaget 
som följer av vetskapen om att snart bli betraktad och bedömd, var den 
densamma? Kanske, kanske inte.  

Med denna reflektion vill jag förtydliga att i ett hantverk och en praxis som 
skådespelarkonst är, är dåtidens skådespelares fysiska handlingar, både i 
kulisserna och på scen, inte alltid så annorlunda jämfört med deras nutida 
kollegors. Det finns en kinestetisk levd erfarenhet att arbeta som 
scenskådespelare som i vissa aspekter överbryggar tidsavståndet. Analyseras 
källorna med denna insikt i bakhuvudet framträder vissa möjliga 
tolkningsalternativ som mer trovärdiga än andra. Detta förhållningssätt har jag 
tagit med mig i avhandlingsarbetet och det har påverkat många tolkningar av 
Hartman på scen. 

Teaterforskaren Catherine Hindson menar att forskningen om individuella 
skådespelerskors praktik är viktig, inte bara för teaterhistorien, utan för 
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förståelsen av ”female performance”.21 Detta kan handla om både kvinnors 
sceniska gestaltningar och, eller, deras iscensättning av femininitet. Hindson 
menar att det finns framförallt två inneboende problem i studiet av den 
kvinnliga celebritetens kroppslighet:  

They are to be discovered both in ideas and anxieties concerning gender 
ideology and embodiment, and in pervasive hierarchical and intellectualist 
approaches to performance and culture. Together, these archaic, dualistic 
divisions between high and low culture, and the body and the mind, are 
powerful and questionable.22  

 
De binära positionerna finkultur kontra populärkultur samt kroppslighet 
kontra intellekt härstammar från antiken och upplysningstiden. Enligt 
Hindson är de ännu starka i västerlandets kulturella föreställningar och måste 
därför ständigt ifrågasättas.23 Liknande tankar uttrycker teaterforskaren Gilly 
Bush-Baily när hon menar att det är dags att bemöta, vad hon anser vara den 
ironiska sanningen, att teaterhistoriker i allmänhet är rädda för utförandet av 
det förflutnas teaterföreställningar:  

It is as if in our desire to remedy the lament ephemirality of theatre and 
performance we feel safe only with the reality and durability of the text. Theatre 
historians should acknowledge what we know but often leave to be realised by 
others: that text may be embodied and that, without the body, theatre is only a 
place of the imagination.24 

 
I avhandlingens analys har jag inspirerats av Bush-Bailys reflektion. I 
analysen är det Hartmans förkroppsligade praktik jag sökt. Naturligt stundtals 
i kombination med hennes repliker, men det är framförallt hennes gestaltning 
som undersökts. Däremot har pjäserna i de flesta fall inte analyserats, men 
genom att jämföra scenanvisningar i pjäserna med uppgifter i recensioner om 
Hartmans gestaltningar går det att uttyda vad hon lade till, förstärkte eller 
tonade ner i sin tolkning av rollen. Samma metod har använts för att analysera 
Hartmans spelstil, som den bevarats i en stumfilm samt hennes röstkvalitet 
och textbehandling på det tidigare nämnda skivan. 

Som en förutsättning för att analysera det förflutna i dess olika 
komponenter har jag har försökt att först skapa mig en överblick av olika 
kontexter för att sedan kunnat tolka det förflutnas underliggande diskursiva 
sammanhang och konflikter. I detta har de teoretiska perspektiven varit mina 
främsta analytiska verktyg. I första kapitlet kommer jag att redogöra för 
genusperspektivet som ligger till grund för min analys. Där kommer de 
begrepp jag använder som tolkningsverktyg att förklaras. Även det 
historiografiska förhållningssättet med feministiska förtecken, som är 
avgörande för analysen, kommer att behandlas i detta kapitel. Utgångspunkten 
i analysen är att genus inte är biologiskt betingat utan en själviscensättning.  
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Källor 

Arkivmaterial  
I sin introduktion till teaterstudier urskiljer teaterforskaren Christopher B. 
Balme i Dietrich Steinbecks efterföljd två typer av källor i teaterhistoriografin: 
direkta och indirekta.25 Direkta källor utgörs av dokument och föremål som 
direkt berör en produktion exempelvis kontrakt, rekvisita, kostymer och 
teaterbyggnaden. Indirekta källor är andrahandsrapporter och information om 
produktioner som till exempel intervjuer med inblandade, recensioner, 
scenografiritningar, brev och dagböcker. Inom dessa källor gör Steinbeck 
ännu en uppdelning i två underkategorier av källor genom att vara skrivna med 
antingen objektivt språk eller metaspråk. Metaspråket i en recension 
innehåller mer reflektion än det objektiva språket i till exempel ett 
skådespelarkontrakt. Metakommentaren kännetecknas av att vara distanserad 
från uppsättningen, som beskrivs och innehåller reflektion och agens av 
författaren.26  

Hartman hann därför bli förevigad av modern teknik. Förutom att hennes 
röst spelades in på ett ljudband 1929, registrerade filmkameran 1924–25 
Hartmans gestaltning av karaktären Märtha Dohna i stumfilmen Gösta 
Berlings saga i Mauritz Stillers regi.27 Dessa dokument värderas högt för 
forskningen. Visserligen anser jag att förflutna teaterhändelser ska ses i relief 
till sin historiska och kulturella kontext och de är därför är omöjliga att tillfullo 
förstå, uppskatta eller bedöma utifrån en senare tidsålder. De inspelade 
dokumenten av Hartman tjänar dock som referenspunkter i analysen. De kan 
ställas bredvid samtida uttalanden och därigenom ge en ökad förståelse av vad 
vissa diskurser syftade på. Dessa källor värderas därför högt i avhandlingens 
analys. 

I denna avhandling används källor ur privata arkiv som inte har använts i 
teaterhistorisk forskning tidigare, bland annat Clarence von Rosens arkiv, 
Torups slottsarkiv samt Bernadottska familjearkivet. Förutom i det 
sistnämnda arkivet finns brev av Hartmans hand, och i alla tre finns även 
brevväxling mellan personer där Hartman diskuteras eller omnämns. Delar av 
Hartmans korrespondens har tidigare nämnts i teaterhistorieskrivningen, 
exempelvis hennes brev till Harald Molander och Gustaf Fredrikson, men de 
har aldrig tidigare utförligt analyserats. Därtill finns, mindre antal brev i 
exempelvis Nils Personnes arkiv samt enstaka bevarade brev till olika 
avsändare som till exempel Georg Nordensvan och Selma Lagerlöf.  

Eftersom Hartmans eget arkiv sannolikt är försvunnet saknas den andra 
rösten i brevdialogerna. Ibland går det dock genom hennes formuleringar att 
utläsa fragment av vad den andra parten eventuellt har skrivit och/eller svarat. 
Trots att dessa brev är skrivna av Hartmans hand, betraktas de som skrivna på 
ett slags meta-språk. Det finns ingen anledning att alltid ifrågasätta den 
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allmänna trovärdigheten i hennes ord, men de bör läsas med medvetenhet om 
att hon var mycket noga med hur hon framställde sig och sin tillvaro. Därför 
kan hennes ord vara tillrättalagda för att framhäva det positiva och tona ner 
det negativa. Ibland är denna tendens tydlig som i exempelvis hennes 
memoarer från 1934, men i breven är det stundtals svårare att avgöra graden 
av denna tendens. Jag förutsätter dock att de innehåller en medveten 
självrepresentation, fast det går att konstatera att Hartmans uttalanden i det 
stora hela stämmer.28 Frågan är snarare hur mycket hon utelämnade och 
omformade.  

De brev där hennes bekanta skriver om henne, men inte till henne, används 
i denna avhandling som källor i andra hand. Hennes kollegor och vänner var 
vittnen till hennes privatliv, föreställningar på teatern och även till hennes 
karriärstrategier. Brev från hennes förste make skådespelaren Victor Hartman, 
teatermannen Oskar Leman, dramatikern, journalisten och kritikern Pehr 
Staaff samt dramatikern, regissören och teaterchefen Harald Molander har 
givit många insikter. De flesta av dessa brev är skrivna till dramatikern och 
teaterchefen Knut Michaelson och är bevarade i hans brevsamling.29 Dessa 
källor förmedlar berättelser som är värda att beakta i forskningen. Även om 
det är åsikter färgade av personliga sympatier eller antipatier, skvaller eller 
rena osanningar förmedlar de diskurser som var i omlopp runt Hartman, och 
som hennes offentliga- och, eller, privata persona inspirerat. När skvaller 
förekommer har jag sökt vara tydlig med att det är obekräftade uppgifter, 
precis som med icke-belagda anekdoter.  

Övrigt material från individer som var kolleger eller på annat sätt arbetade 
i Stockholms teaterliv utgörs av intervjuer i tidningar och memoarer, som 
exempelvis musikern Hjalmar Meissners hågkomster.30 Vad gäller dåtidens 
spelstil och scenerier har skådespelaren och regissören Nils Personnes 
anteckningar från hans tid som lärare på elevskolan samt hans bevarade 
scenerier varit mycket behjälpliga.31 Även om de fungerade som stöd för 
Personnes minne och inte ger en utförlig bild av vare sig scenerier eller 
spelstil, har jag tolkat dessa anteckningar och ritningar utifrån mina egna 
erfarenheter som skådespelare och regissör. Även de pjäser som Hartman 
spelade ingår i avhandlingens källmaterial.  

Övriga arkiv som använts är Uppsala Universitetsbibliotek där det finns 
material från Hartmans make i andra äktenskapet, Bror Cederström, som har 
en egen sektion i det Cederströmska släktarkivet.32 I Medelpadsarkivet i 
Sundsvall finns bevarat dagstidningsmaterial om Hartmans turné 1894 och i 
Göteborgs Stadsmuseums teatersamlingar finns bland annat uppgifter om 
Hartmans olika gästspel i Göteborg samt fotografier. Det Kongelige bibliotek 
i Köpenhamn har danskt tidningsmaterial, i Teatermuseets arkiv i Helsingfors 
finns dokument om Hartmans båda gästspel i Finland. Spåren efter Hartman 
leder ända till Bibliothèque nationale de France där det i teatersamlingarna 
finns ett program från en av hennes spelningar på Théâtre du Vaudeville. Ett 
porträtt av Hartman i helfigur, av den franska fotografen Nadar, finns i Nadars 
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samling på samma bibliotek. Jag har även besökt Théâtre Montansier i 
Versailles där Hartman debuterade i Frankrike.  

Andra för avhandlingen viktiga arkiv är Kungliga Teatrarnas Arkiv och 
Musikverket, Musik och teaterbiblioteket samt Kungliga Dramatiska Teaterns 
Arkiv, samtliga belägna i Stockholm. Förutom kontrakt, scenografiritningar 
och korrespondens har alla tre arkiven gedigna pressklippsamlingar och 
fotografisamlingar. Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv har dessutom 
fotografier på scenbilden i uppsättningarna av Hartmans gästspel på 1920-
talet. Dessa ger en god aning om hur dessa uppsättningar tog sig ut på gamla 
Dramaten på 1880–90 talen, även då de i vissa fall kan ha blivit mer exklusiva 
på 1920-talet som exempelvis fonderna till Madame Sans-Gêne.  

Det finns knappt några objekt efter Hartman bevarade. Inga kostymer är 
funna, ingen rekvisita hon kan ha använt på scen och inte heller några privata 
smycken. Enligt Hartmans testamente och bouppteckning som finns på 
Stockholms Stadsarkiv, skänkte hon smycken, möbler och minnen till 
släktingar, vänner och bekanta.33 Möjligtvis kan vissa av dessa föremål ännu 
finnas i privat ägo, men de har inte varit tillgängliga för forskningen. En 
skämtsam gåva från Hartman till skådespelaren Gustaf Fredrikson i form av 
en solfjäder där hon själv är avbildad i olika roller finns dock utställd på 
Scenkonstmuseet.34 

Artiklar och intervjuer 
En annan viktig källa för avhandlingen är intervjuer i tidningar, både där 
Hartman själv uttalar sig och där andra yttrar sig om henne. Genom senare års 
digitalisering av nordiska tidningar har det varit möjligt att få fram 
förvånansvärt mycket tidningsmaterial om henne. Digitaliseringen har 
möjliggjort att många fler källor hittats än vad som skulle ha varit görligt med 
endast manuella sökvägar. Eftersom arbetet med digitalisering av 
dagstidningar på Kungliga biblioteket i Stockholm ännu inte är slutfört finns 
möjligheten att mer tidningsmaterial om Hartman kan dyka upp, som inte varit 
tillgängligt för denna avhandling. På Kungliga biblioteket finns även 
mikrofilmade tidningar som jag har gått igenom de år som Hartman var 
verksam som skådespelerska, i syfte att få fram diverse material, exempelvis 
den satiriska skämttidningen Söndags-Nisse. Övriga tidningar har bara 
studerats under en viss period exempelvis Filmjournalen som gåtts igenom 
runt tiden för Hartmans medverkan i filmen Gösta Berlings saga 1924–1925. 

Hartman var mycket populär i Finland, särskilt efter hennes gästspel i 
Helsingfors 1889 och 1892. De dåtida finlandssvenska tidningarna, som 
numera finns digitaliserade i Nationalbibliotekets samlingar i Helsingfors, 
utgör ett viktigt material för denna avhandling. Dessa tidningar från 1800-talet 
finns, i likhet med de i Kungliga bibliotekets digitala samlingar, tillgängliga 
som open access. Förutom att det återkommande rapporterades om 
Stockholms teaterliv, inkluderade finlandssvenska journalister det de trodde 
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kunde intressera deras läsare från svenska och skandinaviska 
landsortstidningar. Därmed har många fler röster från den offentliga debatten 
kunnat upptäckas än om enbart de stora svenska dagstidningarna använts som 
källor. Även danska och norska tidningar har använts i avhandlingen, men 
eftersom dåtidens redaktörer återanvände artiklar från en annan tidning i ett 
annat land, kan det ofta vara svårt att veta var något publicerats ursprungligen 
och vem som har skrivit det. Exempelvis kunde en intervju som från början 
gjordes av en dansk reporter och trycktes i danska medier dyka upp i både 
svenska och finländska tidningar. Därför är det väldigt svårt att veta var 
artikeln eller notisen ursprungligen publicerats. Jag har genomgående valt de 
källor som är mest lättillgängliga.  

Recensioner 
För Hartmans verksamhet som skådespelerska har, förutom hennes egna 
uttalanden i brev och intervjuer, recensioner varit de viktigaste källorna. Dock 
instämmer jag i teaterforskaren Karin Helanders ord i sin bok om 
skådespelaren och regissören Bengt Ekerot: ”Teaterkritik innefattar i viss mån 
sin konstarts historia, men är inte något okomplicerat källmaterial.”35 
Recensioner är skrivna på metaspråk och kan skifta efter tidningens och 
författarens ideologiska tillhörighet, personliga agenda och individuella smak.  

Under 1800-talet var flertalet teaterkritiker också verksamma som 
dramatiker och/eller regissörer, som exempelvis Georg Nordensvan, Pehr 
Staaff, Harald Molander, Gustaf af Geijerstam, Tor Hedberg och Emil 
Grandinson. Det går därför inte att utesluta att deras recensioner i viss mån 
styrdes av en agenda som präglades av egenintresse. I tolkningarna har jag 
strävat efter att kontextualisera detta genom att även jämföra olika recensioner 
samt undersöka respektive tidnings och skribents ideologiska hemvist. 
Eftersom det var vanligt under denna tid att journalister skrev anonymt eller 
använde pseudonym eller signatur har denna strävan haft sina begränsningar. 

Tidens recensioner berättade ofta om publikens reaktioner, vilket har varit 
till stor hjälp för att förstå hur publiken svarade på Hartmans gestaltningar, 
vilket ibland var tvärt emot kritikerns åsikt. Ofta avslöjar recensioner både 
förväntningar som finns och fanns i samhället, förutfattade meningar om hur 
vissa roller ska utföras samt vilken typ av utseende och figur skådespelarna 
ska ha för att bäst passa till vissa genrer. Teaterrecensioner tydliggör ofta att 
skådespelare som gjorde nyskapande rolltolkningar utmanade dessa 
referensramar. Dessa, ofta förutfattade, meningar speglade däremot inte alltid 
publiksmaken, vilket också omnämns ibland. Härigenom berättar 
recensionerna inte bara om de snäva ramar som fanns i tidens dominerande 
ideologi och teaterestetik, utan även när någon överträdde dem. Recensenterna 
var under 1800-talet oftast män, men kvinnliga kritiker blev allt vanligare. 
Narrativet präglades av deras värderingar och deras roll som smakdomare. I 
vissa fall hade de även en tydlig kulturpolitisk agenda, vilket kommer att 
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tydliggöras i kapitel 7. Men recensioner innehåller också ögonblicksbilder 
som ibland gör det möjligt att till viss del konkret föreställa sig fragment av 
spelet och även hur den största delen av publiken reagerade. Även dåtida 
artiklar och så kallade teaterbrev samt kåserier har varit mycket betydelsefulla 
för analysen. 

År 1897, ett år innan Hartman tog avsked från scenen, skrevs en längre 
artikel om henne av det äkta paret Erik Thyselius (1854–1924) journalist och 
översättare, samt Beata Thyselius, född Lundqvist (1862–1928) 
skådespelerska och jounalist.36 Den avslutades med orden: ”[D]et är något i 
mina sympatier som säger mig, att liksom för Axel Oxenstierna drottning 
Kristina alltid förblef den store Gustaf Adolfs dotter, så förblir fru Hartman 
för mig alltid Ellen Hartman, Ellen for ever!”37 Artikeln har en del att säga om 
Hartmans konst, men är mest intresserad av hennes personlighet och hennes 
privatliv. Artikeln är uppskattande, men också avslöjande och ironiskt vass. 
Under huvuddelen av Hartmans karriär mellan 1877 och 1898 skrevs det en 
hel del artiklar om henne i olika tidskrifter. De kunde förvisso avslöja vissa 
saker om hennes privatliv, som exempelvis vem hon var gift med, men de 
behandlade i första hand hennes skådespelarinsats och inte hennes 
personlighet.  

Den här artikeln är annorlunda. Inte för att man redan tidigare kunde skriva 
oförskämt om artister och kritisera dem av olika skäl, men denna typ av 
satiriskt avslöjande djupdykning i personen Hartman hade tidigare bara gjorts 
i 1891 års mediedrev mot henne, men då med en klar politisk agenda som inte 
denna artikel har. Jag hävdar därför att 1897 var en ny tid kommen gällande 
så kallad kändisjournalistik. Erik Thyselius hade insyn och kontakter som 
förmedlade till honom teatrarnas händelser och intriger. Beata Thyselius var 
skådespelerska tills att hon gifte sig och hon hade varit elevkamrat med 
Hartman. Paret skrev därför inte artikeln enbart utifrån spekulationer, de hade 
information som om hur Hartman betraktades i teaterkretsar. Jag kommer 
regelbundet att återvända till paret Thyselius artikel.38 De döpte sin artikelserie 
om skådespelare, där artikeln om Hartman ingår, till ”Dramatiska och lyriska 
Röntgenfotografier” vilket alluderar på den då nya tekniska uppfinningen 
röntgen, som förevisades på Stockholms Industriutställning 1897. Röntgen 
avslöjar kroppens innandöme och skelett. Namnet antyder att paret Thyselius 
i sin artikel avslöjade Hartman in på hennes benstruktur. 

Jag har även analyserat hur Hartman framställts i dikter och fiktiv prosa. 
Visserligen finns däribland dikter skrivna av erkända författare som Selma 
Lagerlöf och Verner von Heidenstam, men där återfinns även verk av 
exempelvis tillfällighetsdiktaren Selmer Kinmansson.39 Jag gör dock ingen 
analys av dessa verk utifrån deras litterära kvalitet, utan ser till vilka 
föreställningar om Hartman som skådespelare och celebritet de förmedlar. 
Eftersom de kommunicerar en minnesbild av skådespelerskan har denna typ 
av material liknande tyngd som recensioner. Förutom en novell 1891 är den 
fiktiva prosa som tas upp en deckare av Maria Lang och en roman av Per Rune 
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Olofsson, båda skrivna på 1980-talet och således färgade av teaterhistoriens 
syn på Hartman.40  

Fotografier och andra avbildningar 
Fotografier och även andra avbildningar på Hartman har varit viktiga källor 
för forskningen. Runt samma tid som Hartman debuterade, 1877, slog 
fotografikonsten igenom som medium bland allmänheten och den skulle 
komma att visa sig viktig för hennes yrkeskår. Teaterforskaren David Mayer 
skriver:  

Fame, publicity, adulation, collecting, fan-dom and the full apparatus of fan-
worship – even celebrity stalking – would be impossible without the attendant 
developement in photo-engraving and print technologies and national rail and 
and transports systems which could move the actress and her various images in 
various formats to all parts of the country and, beyond, to the Empire.41  

 
Det fanns avbildningar på celebriteter som cirkulerade långt innan 
fotografiska bilder var tekniskt möjliga på 1830-talet, men när mediet 
utvecklades i slutet av 1860-talet med så kallade cartes de visites blev 
fotografier billiga och därmed åtkomliga även för personer som var mindre 
bemedlade. Detta format blev populärt hos samlare, men redan i slutet av 
1870-talet utkonkurrerades det av det större så kallade kabinettformatet som 
behöll sin status till cirka 1910.42  

Enligt Mayer var det framförallt två olika typer av fotografier på 
skådespelerskor som cirkulerade. Ett rent porträtt i privata kläder eller i 
kostym, eller i kostym i pose.43 Posen antydde ibland ett identifierbart ställe i 
en föreställning. När skådespelerskan var porträtterad i kostym antyddes 
däremot inget om gestaltningen. När Hartmans porträtt studeras är det ibland 
svårt att avgöra om hon är klädd i kostym eller i privata kläder. De flesta 
fotografierna på henne var inte tagna på scen utan i en fotostudie. Först på sent 
1890-tal började Dramaten fotografera skådespelare på scen i dekor och 
kostym.  Vid genomgång av Hartmans karriär från 1877 till 1898 går det att se 
en tydlig utveckling i användningen av bilder i pressen. Under 1880-talet 
publicerades det sparsamt med bilder i tidningar och dessa var litografier 
gjorda efter fotografier, exempelvis i artiklar om Hartman i Ny Illustrerad 
tidning 1888 och Idun 1889.44 Under 1890-talet blir litografier ofta ersatta med 
tryckta fotografier och det blir även fler bilder. I Emil Grandinsons artikel om 
Hartman i Ord och bild 1897 finns det fyra bilder varav två är porträtt av 
privatpersonen Hartman och två är skådespelerskan i en för rollen typisk pose 
där hennes skådespeleri antyds.45 

De bilder där Hartman poserar i roll antyder på olika sätt hennes fysiska 
handlingar på scen samt i vissa fall rollens mentala inställning. De värderas 
mycket högt i analysen av iscensättningen av Hartmans femininitet, 
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utstrålning och självrepresentation. När de jämförts med beskrivningar av 
henne i text har fotografierna ofta klargjort vad som åsyftas i hennes 
femininitet och utstrålning. Andra avbildningar är porträtt av privat/offentlig 
karaktär. Eftersom det var skådespelerskan själv som tillhandahöll tidningar 
och teatrar fotografier, menar jag att dessa porträtt har mycket att berätta om 
Hartmans själviscensättning som celebritet och diva.46 Tyvärr har jag inte 
lyckats finna mer än ett enstaka fotografi av Hartman i privatlivet. Det är taget 
på hennes 30-åriga födelsedag på ett norskt sanatorium. Det samlade 
sällskapet skålar för henne. Troligtvis rörde hon på sig just som bilden togs, 
för hennes gestalt är suddig.47 I denna fåra av källor ingår även andra 
avbildningar av Hartman som exempelvis teckningar och målningar samt de 
satirteckningar hon var ämne för. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen har fyra fokus: för det första Hartmans själviscensättning av 
femininitet på scen, i offentligheten och i viss mån i privatlivet, samt hur hon 
förändrade den över tid. För det andra hur hon blev en diva och vad hon själv 
gjorde för att förstärka eller förminska detta epitet i sina själviscensättningar. 
För det tredje vilka karriärstrategier hon hade, och för det fjärde hennes 
spelstil och hur den förändrades och uppfattades över tid. Dessa fyra stråk 
kommer att finnas i alla sju analyskapitlen, men i olika hög grad beroende på 
vilken tid eller vilket tema som avhandlas.  

Avhandlingen består av prolog, en inledning, åtta kapitel samt 
sammanfattande reflektioner och epilog. Det första kapitlet presenterar de 
använda tolkningsverktygen och innehåller en forskningsöversikt. Det andra 
kapitlet handlar om Hartmans väg in i skådespelaryrket samt den femininitet 
hon iscensatte i några av sina mest populära roller. Här analyseras även hennes 
unika spelstil. Kapitel tre fokuserar på Hartmans karriärstrategier under 1880-
talet samt processer som initierade divaskapet. Dessa koder har tydliga 
kopplingar till 1800-talets internationella divatradition vilken Hartman nu 
skrivs in i. Här ställs siktet in på Hartmans egen agens i iscensättningen av 
femininitet och karriärstrategier under första delen av sitt yrkesliv.  

I kapitel fyra redogörs för det som är vattendelaren i Hartmans karriär; 
skandalen runt hennes skilsmässa 1891. Den offentliga demoniseringen av 
Hartman till pariafemininitet analyseras. I kapitel fem behandlas Hartmans tid 
i exil, hennes studier och de föreställningar hon gjorde i Frankrike samt hennes 
triumfartade återkomst på gästspel till Stockholm som fransktalande 
skådespelerska. Det sjunde kapitlet analyserar Hartmans revanschistiska 
återkomst till sin gamla scen och förändringen i hennes själviscensättning till 
en diva med en stundtals queer dissonans. I detta kapitel diskuteras Hartmans 
sista tid på Dramaten mellan 1894 och 1898 med bland annat hennes succé 
Madame Sans-Gêne, kritiken av hennes dominans på Dramaten med den så 
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kallade ”Ellen Hartman-repertoaren” samt hennes avsked från teatern. Kapitel 
åtta fokuserar på hennes klassresa till aristokratin och den omförhandling av 
femininitet som denna framtvingade. Hennes bibehållna status som celebritet 
och diva undersöks samt hennes återuppståndelse inom sin profession tjugo år 
efter abdikationen. Här analyseras även det som kom att bli hennes sista roll, 
Märtha Dohna i filmen Gösta Berlings saga. Därefter avslutas avhandlingen 
med sammanfattande reflektioner samt en epilog. 

Något om namn och ordval 
Huvuddelen av citaten i föreliggande avhandling skrevs innan stavnings-
reformen av svenska språket. Genomgående används i citaten den befintliga 
stavningen, precis som det står i källan. Detta kan innebära att visa ord inte 
stavas lika av olika personer, samt att många ännu gängse ord stavas på annat 
sätt än de gör i dag. Även Hartmans namn stavas ibland med ett n och ibland 
med två. Ibland förtydligas detta i texten med ett [sic!], men oftast har det 
underlåtits eftersom det skulle bli alltför många och därigenom försvåra 
läsningen.  

Hartman slog igenom under sitt flicknamn Ellen Hedlund, men hon är mest 
känd under sitt namn som gift i första äktenskapet: Ellen Hartman. När hon 
gifte om sig 1898 skrev hon sig som Ellen Cederström och kallades även så 
när hon omskrevs i pressen, men gärna med tillägget att hon brukade heta 
Hartman eller med dubbelnamnet Hartman-Cederström. Jag har valt att i 
avhandlingen kalla Ellen Hartman-Cederström, född Hedlund för Hedlund så 
länge hon var ogift. Därefter kallar jag henne genomgående för Hartman. Mitt 
val beror på att hon blev känd som Ellen Hartman. Det var detta namn som 
gjorde henne till en ikonisk celebritet och även som gift friherrinna 
Cederström påminde journalister ofta om hennes forna identitet som fru 
Hartman. Därför kan avhandlingen ses som en anslutning till den traditionen. 

Under sin samtid benämndes Hartman som skådespelerska eller aktris. 
Ingen av dessa beteckningar på kvinnliga skådespelare används längre i 
svenska språket, även om de ännu är gångbara. De anses av vissa 
förminskande och inte könsneutrala. Jag har i denna avhandling valt att 
använda dem genomgående. Orsaken är för det första att de användes under 
Hartmans tid. För det andra är det från min synvinkel ett ideologiskt 
ställningstagande. Detta är en avhandling om femininitet och som diskuterar 
hur femininint kodade uttryck generellt sett värderas lägre än maskulina i 
västerländsk kultur. Jag anser inte att maskulina ändelser och beteckningar 
skulle vara mer könsneutrala än feminina, eller mer statusfyllda. Detta är inte 
ett kulturkonservativt ställningstagande. Min åsikt är helt enkelt att det 
maskuliniserar språket och därmed på ett symboliskt plan uppvärderar språk 
och fenomen som är maskulint kodade. Detta förminskar i längden än mer de 
som är feminint kodade. Därför har jag valt att använda de beteckningar på en 
kvinnlig skådespelare och aktör som var gängse under Hartmans tid. 
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Bild 1. Ellen Hartman, privatporträtt första hälften av 1880-tal, fotograf, R. 
Sjöman & Co., Stockholm, Musikverket, Musik- och teaterbiblioteket, 
Fotoarkivet. 
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Kapitel 1. Teoretiska och historiografiska 
utgångspunkter 

Historiografiskt förhållningssätt 
Teaterhistorikern Tracy C. Davis skriver att ”[m]aking the invisible visible in 
female and male experience is the route of insight into all culture - not because 
it addresses an imbalance, but because it is more all-encompassing”.48 Att 
teaterkvinnor inte har fått samma uppmärksamhet som teaterverksamma män 
i teaterhistorien har delvis sin grund i att kvinnor på de flesta teatrar inte 
officiellt var i beslutsfattande positioner. När skådespelerskan Elise Hwasser 
på 1880-talet ville bli instruktör, idag motsvarande regissör, framhävde hon i 
sin ansökan till ledningen att stycket i fråga inte skulle bli en publiksuccé och 
därför skulle inte hennes position som instruktör uppmärksammas.49 Hon 
skulle inte orsaka uppståndelse med att hon som kvinna innehade en 
arbetsledande position. Trots denna strategi nekades hon denna ställning. Det 
ansågs otänkbart att en kvinna skulle vara i en offentlig position där hon 
bestämde över män. Några kvinnor skaffade sig dock formell makt genom att 
som änkor överta ledningen för sina mäns teatersällskap som exempelvis 
Therese Elffors (1823–1905) som var direktris mellan 1869 och 1888, eller 
Louise Stjernström som drev vidare Nya Teatern efter att hennes man hade 
dött. Efter sekelskiftet 1900 började kvinnor driva egna sällskap som 
exempelvis Karin Swanström (1873–1942) mellan 1906 och 1920. Andra 
kvinnor kunde besitta informell makt, som exempelvis Ellen Hartman vars 
namn var dragande för biljettförsäljningen. Teaterkvinnors inofficiella makt i 
svensk teater återstår till stora delar att skriva, men med denna studie om 
Hartman hoppas jag inspirera till denna fåra av forskning. 

Som vägledning i historiografiskt förhållningssätt har jag använt en ram 
föreslagen av Davis som hon kallar "A Feminist Methodology in Theatre 
History”.50 Den består av tre öppna frågor som är relaterade till professionella 
problem för personer som arbetar, eller har arbetat, inom teater. Dessa tre 
frågor är mina följeslagare i analysen av det empiriska materialet:  

 
� Hur påverkar ideologin i den dominerande kulturen kvinnors 

status? 
� Hur påverkar sociala, klass- och ekonomiska faktorer privilegier? 
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� Hur bibehålles eller utmanas status quo i konstnärliga medier?51  
 

1800-talets genusideologi innebar att kvinnors status i samhället var beroende 
av huruvida de var domesticerade eller inte, det vill säga inte verkade i 
offentligheten utan bara i hemmet. En gift kvinna som inte behövde arbeta 
utanför hemmet, som en kvinna i arbetarklassen, fick sin status genom sin 
mans position i samhället. Som genushistorikern David Tjeder har visat 
diskuterade män den manliga normen under 1800-talet, men när män 
avhandlade manlighet ifrågasattes aldrig att män som grupp var överlägsna 
och skulle dominera kvinnor som grupp.52 Inte heller ifrågasattes att kvinnors 
plats var i hemmet och inte i offentligheten. 

Genom att verka i offentligheten utmanade skådespelerskan genusnormen 
för en kvinna i den borgerliga medelklassen under 1800-talet. Aktrisen tjänade 
pengar på att arbeta i den offentliga sfären och när hon agerade på scenen 
engagerade hon sig i dramatisk gestaltning. Förmågan att kunna förställa sig 
var en kvalitet som gick direkt på tvärs mot kvinnoidealet, som stipulerade att 
en kvinna i sitt känsloliv skulle vara transparant och oförmögen till 
förställning. Litteratur- och teaterforskaren Susan Bassnett tydliggör 
associationskedjan: “The notion of acting as disguise, the connections 
between disguise and deceit, and between deceit and immorality”, härrör från 
reformationen och motreformationen när kvinnlig respektabilitet blev den 
mest prisade dygden.53 Detta medförde att skådespelerskor ofta betraktades 
som manipulativa också i sitt personliga liv.  

Enligt dåvarande tankar om kön och kvinnlig sexualitet innebar det även 
att kvinnliga artister ansågs frivilligt utsätta sig för blickar från åskådare som 
projicerade begär på dem. Skådespelerskorna ansågs i sin tur medvetet 
understryka och uppmuntra detta begär genom att spela på sina personliga 
företräden, charm och sexualitet. Härmed bedömdes de exponera sin så 
kallade kvinnliga värdighet och därmed riskera sin kvinnliga ärbarhet. Den 
kvinnliga värdigheten var enligt dåtidens genusnorm den viktigaste egenskap 
en kvinna besatt. Genom att exponera den på scen inför publikens blickar 
ansågs skådespelerskor därmed förkasta och, till och med, göra narr av den. 
Därmed associerades deras yrke med en sorts prostitution, vissa ansåg det till 
och med som synonymt med att sälja sin kropp. Teaterforskaren Gilly Bush-
Baily skriver: “The performing woman who achieves public recognition, 
agency and autonomy is deeply connected with notions of female immorality 
forged in historically distant cultural discourses.”54 Dessa diskurser med rötter 
i antiken, var fortfarande gångbara under fin-de-siècle.55 Enligt litteratur- och 
teaterforskaren Kristina Straub förkroppsligade en kvinnlig artist genom sitt 
offentliga yrke motståndet mot idén att kvinnlig sexualitet var privat, passiv 
och binär i förhållande till manlig sexualitet:  

[T]he actress figures discursively as the site of an excessive sexuality that must 
be – but never fully is – contained or repressed. As masculine dominance comes 
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to depend more and more on a femininity defined as masculinity’s opposite, the 
actresses’ inherent challenge to the genderered, opposing spheres of public and 
private becomes increasingly the object of rhetorical containment and even 
erasure.56 
 

Straubs forskning handlar visserligen om skådespelerskor i Storbritannien på 
1700-talet, men dylika diskurser om kvinnliga artister återfinns även i Sverige 
under Hartmans tid, vilket denna avhandling kommer att tydliggöra. 

Det finns också mothistorier där skådespelerskan med förkärlek sågs i 
societeten och ansågs som ett viktigt bidrag till kulturlivet. Operasångerskan 
Jenny Lind lyckades iscensätta sig i samklang med det rådande idealet för en 
ung kvinna, vilket musikforskaren Ingela Tägil har visat i sin avhandling.57 
Linds personlighet, dygd och religiositet, i kombination med hennes 
framgångsrika karriär, var starkt bidragande till att höja kvinnliga artisters 
yrkesstatus i Sverige. Men inte ens Linds iscensättning av femininitet undgick 
helt ifrågasättanden, vilket nedanstående citat av sedermera direktören för 
Kungliga teatrarna, Erik af Edholm, visar. I utdraget ur hans dagbok år 1843 
är han på en bal och betraktar Lind: 

Jenny själv, är äfven högst originell; men det är sann originalitet som lyser i 
hennes ögon och i den minsta af hennes handlingar. Hennes egentliga behag 
tror jag ligger i den själfullhet som liksom tränger sig fram öfverallt i hennes 
väsende, det är ej grace, ej känsla, men det är snille och inspiration, som gör 
henne tjusande, både i sång och spel, och äfven utom scenen. Den sanna 
quinligheten: blygsamhet och mildhet, den har hon dock ej, åtminstone ej i mina 
ögon, och den tror jag ingen kan äga som inför hela publiken hvarje afton 
liksom vänder ut och in på sina känslor.58 
 

Citatet speglar de dubbla känslor av beundran och förakt som den 
professionella kvinnliga artisten ofta väckte under 1800-talet. Trots af 
Edholms uppenbara fascination för Lind hävdar han att hon saknar sann 
kvinnlighet eftersom hon för en publik vänder ut och in på sina känslor, med 
andra ord offentligt exponerar sina känslor, som enligt gällande norm en 
kvinna enbart skulle visa för en make. Trots af Edholms uppenbara paradox, 
fylld av affekten beundran-förakt, är det viktigt att i historieskrivningen 
fortsätta att problematisera den historiska skådespelerskans utanförskap. 
Under seklets gång förändrades så sakta attityderna och under andra hälften 
av 1800-talet hände det att en och annan artist gifte in sig i överklassen.59 
Priset kvinnorna var tvungna att betala för klassresan var att de måste upphöra 
med sin yrkesutövning och inordna sig i den normativa femininiteten. 
Visserligen fanns det enstaka adliga kvinnor som sökte sig till teatern, men 
dessa var vid denna tid ytterst få och de ansågs därmed allmänt göra en 
klassresa nedåt.60 

Davis andra fråga var hur sociala, klassmässiga och ekonomiska faktorer 
påverkade privilegier för teaterarbetare. Kristina Straub betonar att 
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klasstillhörighet spelade en avgörande roll i diskurserna om både manliga och 
kvinnliga skådespelares sexualitet under 1700-talet i Storbritannien.61 
Intersektion av klass och sexualitet återfinns även i överklassens diskurser om 
skådespelare under fin-de-siècle i Sverige.62 Något generellt går det dock att 
säga att en manlig skådespelare på Dramaten under andra halvan av 1800-
talet, beroende på hans anseende hos publiken, position på teatern samt vilken 
genre han företrädesvis uppträdde i, tillhörde en medelklass med bohemiska 
förtecken. Detta gällde även för de kvinnliga skådespelarna, men med en 
viktig skillnad som komplicerade deras klasstillhörighet: deras offentliga 
yrkesutövande med exponering av kroppar och känslor pekade mot en indirekt 
självhävdelse. Idealet för kvinnan hade blygsamhet, ödmjukhet och 
känslomässig transparens som honnörsord, och att som kvinna framhäva sig 
själv på något sätt eller söka uppmärksamhet ansågs allmänt som opassande 
och omoraliskt.  

Davis betonar i sin forskning om arbetsförhållanden för viktorianska 
kvinnliga artister i Storbritannien under det sena 1800-talet, att skillnaden i 
status kunde vara stor mellan en tragisk skådespelerska på en kunglig teater 
och en dansare, komiker eller akrobat på en teater med en publik av 
huvudsakligen arbetarklass, trots att dessa artister ibland hade större 
ekonomiska framgångar.63 Den ställning artistens teater ansågs ha gentemot 
andra teatrar, och genren artisten var specialiserad i, var avgörande för deras 
professionella status och påverkade även uppfattningen av dem som 
privatpersoner. Detta är viktigt att komma ihåg i analysen av Hartman 
eftersom hon var den hyllade divan på en av Sveriges högst rankade teatrar 
och därför i en privilegierad ställning som scenisk konstnärinna både 
ekonomiskt och socialt. Klassmässigt var däremot hennes ställning vacklande 
beroende på hennes privata status under olika perioder, vilket kommer att 
tydliggöras framöver.  

Ända sedan 1600-talet fanns en internationell tradition hos överklassens 
män att rekrytera sina älskarinnor bland kvinnliga scenartister. Denna tradition 
bestod under första delen av 1800-talet, men började förändras efter 
århundradets mitt. Det hände således att artister utökade sina inkomster med 
kurtisanverksamhet, men detta gällde långt ifrån alla. Många kvinnliga artister 
levde tvärtom respektabla privatliv inom borgarklassen utan dylika 
sidoinkomster. Denna förändring i traditionen hörde samman med 
borgerskapets framväxande dominans i samhället. Efterhand ställdes krav att 
skådespelare skulle inordnas i medelklassen och leva sina privatliv enligt mer 
tydliga normer för borgerligheten. Många skådespelerskor valde att gifta sig 
inom sitt yrke och kunde därigenom fortsätta sin yrkesverksamhet. Därmed 
skapades så kallade teaterfamiljer där ofta även barnen i sin tur fortsatte inom 
föräldrarnas profession. I svensk teaterhistoria finns flera mäktiga och 
inflytelserika teaterfamiljer som har haft en hög position inom svensk teater i 
generationer, som till exempel familjerna Deland, Kinmanson och Torsslow.64 
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Den tredje frågan i Davis metod är hur status quo upprätthålls eller utmanas 
i konstmedier. Det status quo som avses är gällande genusstruktur och 
värderingar. Davis öppnar frågan om teaterns konservativa sammansättning 
upprätthåller en sexistisk struktur som överförs i konstmedier, och om så är 
fallet, hur fungerar denna process och hur underhålls den av och för utövare 
inom teatern? “Inseparable from the mise-en scène (and essential to the 
unreality/reality of performance) are the elaborate encodings of gender. As 
something that is readable according to social conventions, gender is infinitely 
subject to redefinition.”65 Genuskoder kan läsas enligt de sociala konventioner 
som är gällande, men genuskoder är i ständig förändring och därför föremål 
för omdefiniering. De genuskoder som diskuteras i denna avhandling ställs i 
relation till Hartmans iscensättning av femininitet både på scenen och i 
offentligheten. Analysen av dessa kommer att vara ett fokus för avhandlingen, 
men en lika viktig roll har de svar på hennes representation av femininitet som 
förmedlades i media. Här kommer analysen att visa tydliga exempel på när 
hennes femininitet utmanade status quo. 

Pariafemininitet 
I syfte att förstå hur sexistisk status quo diskursivt upprätthölls i konstmedier 
under Hartmans verksamhetstid, har jag i analysen valt att kombinera Davis 
metod med begreppet pariafemininitet. Begreppet pariafemininitet har 
myntats av genusforskaren Mimi Schippers som i sin tur använder det i syfte 
att problematisera och utveckla genusforskaren, och sociologen, Raewyn 
Connells genusteori.66  

Connell, som i sin forskning fokuserar på maskuliniteter, ser både 
maskuliniteter och femininiteter som genusprojekt. Hon lanserade begreppet 
hegemonisk maskulinitet, som betyder att vid en given historisk tidpunkt 
utnämner sig en typ av maskulinitet som ledande i patriarkatets hierarki.  

[H]egemony is likely to be established only if there is some correspondence 
between cultural ideal and institutional power, collective if not individual. So 
the top levels of business, the military and government provide a fairly 
convincing corporate display of masculinity, still very little shaken by feminist 
women or dissenting men. It is the successfull claim to authority, more than 
direct violence, that is the mark of hegemony (though violence often underpins 
or supports authority).67  
 

Den hegemoniska maskuliniteten kan relateras till en kulturell dominans i 
samhället som helhet och kan ses som en allmän strategi för att hävda 
patriarkatets legitimitet. Den kan när som helst utmanas av en annan 
maskulinitet och kan alltid utmanas av kvinnor. Connell fokuserar på hur 
hegemonisk maskulinitet inte bara syftar till att förtrycka kvinnor, utan även 
andra maskuliniteter som exempelvis homosexuella män. Hegemonisk 
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maskulinitet är en superstruktur i dominans som, enligt Connell, är 
genomsyrad av heterosexualitet, medelklass och vithet.68  

Schippers visar att när en kvinna förkroppsligar en kvalitet från den 
hegemoniska maskuliniteten så blir hon inte uppskattad för detta, utan tvärtom 
feminiseras då denna kvalitet i syfte att distansera den från maskulinitet och 
samtidigt göra den oönskad.69 Dessa oönskade femininiteter kallar hon 
pariafemininiteter.70 Om exempelvis en man i den hegemoniska 
maskuliniteten har många sexuella relationer med kvinnor kan det ses som en 
kvalitet som på ett symboliskt plan förstärker hans manlighet. En kvinna som 
har liknande relationer med många män stämplas däremot som en slampa och 
distanseras därigenom från den hegemoniska maskuliniteten. Enligt Schippers 
är dylika beteenden för kvinnor exempelvis att ha sexuella känslor för andra 
kvinnor, promiskuitet, frigiditet eller aggressivitet: ”These are characteristics 
that, when embodied by women, constitute a refusal to complement 
hegemonic masculinity in a relation of subordination and therefore are 
threatening to male dominance.”71 Genom att demoniseras som 
pariafemininiteter desavoueras kvinnor som anses hota den hegemoniska 
maskuliniteten och status quo upprätthålls i genusstrukturen. 

Schippers hävdar att eftersom hegemonin produceras och reproduceras 
genom relationen mellan maskulinitet och femininitet måste genusforskare 
identifiera multipla och hierarkiska konfigurationer av båda, samt koncentrera 
sig på relationen dem emellan.72 I syfte att förstå mäns dominans över kvinnor 
i samhället måste mekanismerna bakom denna relation förstås, inte bara i 
nutid, utan även i förfluten tid. Eftersom genusstrukturen trots sin 
föränderlighet i vissa aspekter ständigt reproduceras, finns ännu reminiscenser 
av det förflutnas genusideologiska tänkesätt nedärvda i oss. Schippers menar 
att femininitet och maskulinitet inte kan reduceras till enbart egenskaper eller 
sociala praktiker, men bildar en väv av mening som är såväl symbolisk som 
praktisk. När personer rör sig genom denna väv producerar de femininitet och, 
eller, maskulinitet. Femininitet och maskulinitet ska inte heller förstås som 
separata enheter, utan fungerar, som Schippers understryker, i relation till 
varandra. Dessa är inte heller statiska roller eller beteenden som kvinnor och 
män tar till sig, utan är spridningen av ett nätverk av diskurser som dock ibland 
är motstridiga. Hon skriver: 

The production, proliferation, and contestation of the quality content of 
masculinity and femininity are on-going, dynamic, social processes and include 
everyday practices such as gossip, story-telling, informal and formal sanctions, 
and wider-reaching practices and processes like policy development and 
implementation, legislation, social movements, media production and 
proliferation, global economic relations, and so on.73  
 

Metaforen av femininitet och maskulinitet som en väv människor rör sig 
igenom och ett nätverk av övergripande diskurser, är en syn på 
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genuskonstruktion som jag ansluter mig till och som denna avhandling har sin 
utgångspunkt i. Jag anknyter mig även till Schippers åsikt att ”it is the 
relationship articulated through the quality content of femininity and 
masculinity that is the central feature of gender hegemony”.74 Även 
genusforskaren Lena Gemzöe menar att vår tankevärld ordnas efter en 
uppdelning i kön där tankeparet man-kvinna står för olika kvaliteter som i 
västerländsk kultur inte är likvärdiga.75 Som exempel nämner hon förnuft-
känsla, aktivitet-passivitet, kultur-natur, människa-djur och intellekt-kropp, 
där det förstnämnda är maskulint kodat och värderas högre i västerländsk 
ideologi, i förhållande till det senare, som är feminint kodat och oftast är lägre 
värdesatt. Den logiska följden för en feministisk analys av de motsatta 
bilderna är, enligt Gemzöe, att mannen anses som norm och kvinnan som det 
avvikande.76  

Genus påverkar, och påverkas av, både klass och ras samt interagerar 
ständigt med nationalitet. Kontext är nödvändig i forskningen av olika 
figurationer av femininitet och maskulinitet i olika historiska tider. Den lokala 
gruppens koder är helt avgörande för uppfattningen av den specifika 
femininitetens uttryck. Förkroppsligad pariafemininitet anses inte 
nödvändigtvis som hierarkiskt underordnad i ett samhälles genusstruktur 
eftersom olika faktorer som till exempel klass, börd och ekonomisk ställning 
måste beaktas, men den anses vara ”smutsig” och därför ”infektera” den 
dominerande genusstrukturen och uppfattas ofta som hotande och 
samhällsomstörtande.77 Pariafemininitet i alla dess upptänkliga former är 
alltid en subversiv femininitet som vanligtvis interagerar med klass. 
Pariafemininitet uppstår i många nyanser och schatteringar vilka aldrig är 
stabila. Därför kan pariafemininitet omförhandlas, även om den i vissa fall 
verkar som ett kastmärke. 

Schippers betonar att kvinnor ofta utmanar hegemonisk maskulinitet.78 
Trots att kvinnor i medelklassen under 1800-talet generellt skolades till att bli 
underordnade män, bör det påpekas att kvinnor även i det förflutna utmanade 
den hegemoniska maskuliniteten. Under vissa epoker accelererade de med 
sina provokationer. Det sena 1800-talet är en period då kvinnor uppmanade 
till kamp mot vissa patriarkala strukturer med organiserandet av 
kvinnorörelsen som ledde till den första feministiska vågen och kampen för 
kvinnors rösträtt.  

Den ideala maskuliniteten 
För att förstå femininitetens gränser och regelverk under Hartmans tid och 
reaktionerna på hennes iscensättning av femininitet, sätts det här i kontext med 
dåtidens maskulina ideal. David Tjeders avhandling handlar om 
medelklassens maskulinitetsideal i Sverige under 1800-talet. 79 Tjeder hävdar 
att den framväxande medelklassen, eller borgerligheten, under seklet var 
upptagen med sin identitet och hur den definierade sig gentemot andra klasser. 
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Dessa innefattade både den förra styrande eliten, adeln, vars maktställning 
försvagats, och arbetarklassen, som under seklet alltmer organiserade sig. Den 
borgerliga medelklassen definierade sig som mer modern och såg sig som 
överlägsen den tidigare eliten genom sina moralistiska normer angående 
sexualitet, respektabilitet och konstruktionen av genus med separerade sfärer 
för könen.80 Tjeder skriver: ”Moralists were not a marginalised group of 
ageing men, out of key with their age. They were both reproducing and 
shaping the middle class’s world view, and were thus very much interpreting 
a heterogeneous collective mentality”.81 Som Tjeder framhåller omfattades 
dessa ideal även av delar av aristokratin.82 Många medelklassmän omfattade i 
sin tur även det traditionella aristokratiska maskulina idealet att vara en 
”världsman” som så att säga kunde föra sig i salongerna.83  

Enligt Tjeder skulle en medelklassman, som aspirerade på ideal 
maskulinitet under 1800-talet i Sverige, under ungdomen danas till att få 
karaktär. Karaktär fick en man då han lärde sig att kontrollera sina passioner. 
Enligt tidens synsätt existerade dessa passioner både hos kvinnor och män, 
exempelvis rädsla, sorg, aggression, fåfänga, men även kvaliteter med positiva 
associationer som hopp, kärlek och glädje. Andra passioner fanns i form av 
yttre frestelser som kunde utvecklas till beroenden, exempelvis intag av 
alkohol och, vad som idag skulle kallas, spelmissbruk. Dessa exempel som 
idag betecknas som känslor och vanor kallades under 1800-talet för passioner. 
Enligt Tjeder ska passioner förstås som krafter som ständigt hotar att ta över 
en individ.84 Mannen som ville förkroppsliga ideal maskulinitet höll sina 
passioner i schack. Då hade han karaktär. Att ha karaktär var dock förbehållet 
män, eftersom kvinnor ansågs oförmögna att kontrollera sina passioner. Som 
Tjeder skriver: ”In a world where character meant power and manliness meant 
character, women need not apply”.85  

Enligt tidens moralistiska ideologi var det i puberteten som passionerna 
vaknade och de var som starkast under ungdomstiden.86  Om en ung man inte 
lärde sig bemästra sina passioner var risken överhängande att han utvecklades 
till en annan typ av man, som Tjeder kategoriserar som en ”counterpart” till 
den ideala maskuliniteten, exempelvis en drinkare eller en spelare.87 Tjeders 
begrepp counterpart kallar jag hädanefter för motbild. De så kallade 
motbilderna, var män som skulle ha kunnat tillhöra den ideala maskuliniteten, 
men som var fallna genom att passionerna styrde dem.88 Tjeder kan dock 
konstatera att dricka alkohol och spela ansågs som manliga aktiviteter, vilket 
problematiserar bilden mellan den moralistiska ideologin och hur män de facto 
levde sina liv. Tidens memoarer visar även att studenttiden, som då 
huvudsakligen var en homosocial miljö, allmänt sågs som en tid där männen 
skulle ha roligt, så sin vildhavre och i viss mån ge efter för sina passioner.89 
Men den man som exempelvis utvecklades till en alkoholist eller som slog sin 
fru, det vill säga en man som lät sina passioner behärska honom och inte 
tvärtom, ansågs inte ha karaktär och var därmed omanlig. Alla män var i 
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ständig fara att falla offer för sina passioner, vilket skulle få konsekvensen att 
de därmed aldrig skulle kunna uppnå riktig makt i samhället.  

Sett över seklet var maskulinitetsidealet en gift man med karaktär, det vill 
säga en familjefader som var en nyttig medborgare. Att vara gift var under 
hela 1800-talet att föredra mot att förbli ungkarl vilket tenderade att ses som 
en motbild.90 Efter 1850 spred sig från Amerika idealet att vara en så kallad 
self-made man.91 Tidigare under seklet var det en strävan att leva ett nyttigt 
liv och se mindre till sin egen lycka och mer till vad som gagnade samhället 
som utmärkte en riktig man.92 Efter seklets mitt ansågs det dock helt självklart 
att en man skulle sträva efter individuell ekonomisk framgång i sitt arbetsliv 
och vinna rikedom, framförallt om han var en affärsman. Att sträva efter 
yrkesmässig lycka och nå ekonomiskt oberoende var en kvalitet som i den 
framväxande industrialiseringen, knöts till maskulinitetsidealet. Dock ansågs 
det omanligt att vara girig eller göra affärer med ohederliga medel, eller med 
en handelsvara som inte ansågs gagna samhället.93 Således går det att 
konstatera att det maskulina idealet som moralisterna förespråkade, och sättet 
som vissa män gjorde affärer på, var fyllt av motsättningar.94 

Enligt Tjeder hade kvinnor fyra olika roller för 1800-talets medel- och 
överklassman.95 Den första och mest självklara var ställningen var som dygdig 
och stödjande hustru, en hemmets ängel som stöttade sin man genom att göra 
hemmet till den plats där han kunde vila ut efter dagens hårda värv. I den andra 
rollen blev kvinnor mäns motbild, eftersom kvinnor ansågs ha egenskaper och 
kvaliteter som en ideal maskulinitet inte skulle omfatta.96 De män som 
förkroppsligade det som ansågs vara feminina kvaliteter, som exempelvis 
fåfänga, hamnade lägre i genusstrukturen. Den tredje rollen var enligt Tjeder 
att vissa kvinnor sågs som ett sexuellt hot. Därmed utgjorde dessa kvinnor en 
fara för mäns maskulinitet.97 Denna kategori kommer att vara viktig att minnas 
med tanke på vissa reaktioner som Hartman väckte. Den fjärde indelningen 
var mot slutet av 1800-talet att vissa män sågs som ett hot mot kvinnor, 
framförallt sexuellt. En femte grupp fanns även i minoritet mot slutet av 
århundradet. Det var män som hade Don Juan som ideal, förförare som ansåg 
att många erotiska relationer med kvinnor stärkte deras maskulinitet.98 

Skådespelerskan under 1800-talet deltog i det offentliga livet, hade en 
offentlig röst, kulturell auktoritet och var, även om det varierade, ekonomiskt 
oberoende precis som företrädare för den hegemoniska maskuliniteten, eller 
det Tjeder kallar den ideala maskuliniteten. Trots att hon saknade institutionell 
makt hävdar jag att den kvinnliga artisten i stort sett alltid representerade en 
antydan av pariafemininitet för individer inom 1800-talets medel- och 
överklass. Detta stärks av traditionen att när en skådespelerska gifte sig med 
en man utanför teatern, var hon tvungen att ge upp sitt yrke och dra sig tillbaka 
till privatlivet. Hon var tvungen att bli domesticerad även om hon hade velat 
fortsätta sin yrkesutövning.99  

Hegemonisk maskulinitet är ett genusteoretiskt begrepp som kommer ur 
modern teori. Så är även pariafemininitet. Båda begreppen har sitt ursprung i 
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en annan disciplin än teaterhistoria och appliceras i denna avhandling på 
förfluten tid som är knuten till empiriskt material gällande en historisk individ. 
Dessa begrepp måste därför ses i relief till dåtidens sociala och kulturella 
kontext för att bli effektiva verktyg. Jag använder pariafemininitet som 
redskap för att tydliggöra de reaktioner och diskussioner som framkallades av 
Hartman, samt för att förstå den bakomliggande processen av hennes 
offentliga demonisering. Hegemonisk maskulinitet är ett kritiserat begrepp av 
olika orsaker.100 Dessa diskussioner ligger helt utanför denna avhandling. Alla 
begrepp har sina begräsningar i att vara allomfattande och jag varken 
ifrågasätter eller instämmer med kritiken av dem. För mina syften att utforska 
genusstrukturer i teaterhistorien har dessa begrepp visat sig instrumentella. 

Hegemonisk och idealiserad femininitet 
I den ideala genusideologin i Sverige under 1800-talet stod maskulinitet och 
femininitet för två binära poler som skulle ha sitt värv i olika sfärer: mannen i 
samhällets offentlighet och kvinnan i familjehemmet. Pariafemininitet kan ses 
som den mest oönskade femininiteten i detta samhälle. Den motsatta 
ytterligheten, det vill säga den mest önskvärda femininiteten, kallar jag i 
avhandlingen för hegemonisk eller idealiserad femininitet. Schippers förklarar 
den förstnämnda: ”Hegemonic femininity consists of the characteristics 
defined as womanly that establish and legitimate a hierarchical and 
complementary relationship to hegemonic masculinity and that, by doing so, 
guarantee the dominant position of men and the subordination of women.”101 

Den kan kategoriseras som, utifrån den hegemoniska maskulinitetens 
position, att innehålla de mest lämpliga kvaliteter för en kvinna att 
förkroppsliga. Även här är den lokala grupp individen tillhör och dess kontext 
avgörande. Den hegemoniska femininiteten måste därför ses som ett, både 
historiskt och nutida, verktyg för den hegemoniska maskuliniteten i 
legitimerandet av kvinnors underordning. Därigenom utmanar den 
hegemoniska femininiteten aldrig den hegemoniska maskuliniteten utan 
arbetar alltid understödjande gentemot den. Hegemonisk femininitet är ett 
paraplybegrepp som innefattar många olika variationer av femininitet som 
präglas av sin tid, kultur, ålder och, inte minst, klasstillhörighet.102 Den 
hegemoniska femininiteten innehåller multipla konfigurationer av 
femininiteter vilka inte är konstanta, utan ständigt föränderliga. 

Den idealiserade femininiteten är idén om hur en kvinna bör vara, snarare 
än hur den genomsnittliga kvinnan är, eller historiskt sett var och hur hon 
levde sitt liv. Begreppet den idealiserade femininiteten ses i denna text som 
det i praktiken ouppnåeliga ideal som är skapat av män och understött av en 
del kvinnor. Som Tjeder påpekar definierades kvinnor under 1800-talet ofta 
av sitt beroende av män, inte minst ekonomiskt.103 Beroendet av män var en 
högt värderad kvalitet i tidens idealiserade femininitet. Genom att vara 
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beroende av en man förstärkte kvinnan hans maskulinitet. Den idealiserade 
femininiteten, eller myten om det evigt kvinnliga, som den ofta kallades under 
1800-talet, var den grundläggande kvaliteten i den hegemoniska femininiteten 
och är ännu idag närvarande i vår informella sociala struktur.  

Idealiserad femininitet, som en av hörnstenarna i den hegemoniska 
femininiteten, var det utmärkande syftet med den största delen av de kvinnliga 
rollkaraktärerna som gestaltades på scen under första delen av 1800-talet. Det 
handlade inte om karaktärer som representerade hur kvinnor var, utan snarare 
hur de borde vara, oavsett om de var positiva eller negativa. Litteratur- och 
teaterhistorikern Ingeborg Nordin Hennel delar in rolltyperna i vissa 
kategorier:  

[D]en jungfruliga amazonen i Guds tjänst, den pikanta subretten, den 
oskuldsfulla ingenuen, den ångerfulla synderskan eller Maria 
Magdalenasyndromet, den rasande furien och i en annan version den förföriska 
sirenen eller i maternala melodramer den grälsjuka och onda alternativt den 
goda modern”.104  
 

Vissa exempel i citatet representerar den negativa sidan av kvinnligheten – 
den djävulska och destruktiva. Kvinnor kunde framställas som onda på scen, 
men var då tvungna att vara helt befriade från förmildrande omständigheter 
eller sidor som kunde upplevas som positiva. Kvinnan på scen skulle alltid 
vara endera ond eller god, ängel eller djävul, Madonna eller sköka. De kunde 
sällan vara nyanserade eller lite av alltihop.  

Hartmans rollfack var ingenue som var en ung oskuldsfull flicka. Ordet 
härrör från det franska ordet ingénue, vilket i sin tur etymologiskt härstammar 
från latinets feminina form ingenua. Ingenuens funktion i dramatiken är den 
unga oskyldiga, ofta älskande flickan eller kvinnan som ska framställa en 
idealiserad femininitet. Ingenuen är en representation av ett kvinnoideal som 
skulle fungera som en förebild för hur en ung kvinna borde vara. Teaterscenen 
var under största delen av 1800-talet en arena där man officiellt sökte 
motverka utmanande femininiteter. Representationen av kvinnan på scen 
syftade till att befästa tidens genusstruktur. Vissa skådespelerskor sökte i sin 
praxis luckra upp dessa positioner i sina gestaltningar. Den idealiserade 
femininiteten på scen var i ständig omförhandling och därmed föränderlig 
under århundradet, men de grundläggande föreställningarna om kvinnans 
underlägsenhet och olikhet gentemot mannen bestod till slutet av seklet.  

Hegemonisk femininitet liksom hegemonisk maskulinitet var av många 
individer åtråvärt att förkroppsliga, och är så intill dags dato fast i en mer 
tidsenlig version. Termerna var, och är ännu, länkade till upplevelsen av den 
egna hedern. Författaren Wayne Koestenbaum problematiserar ytterligare den 
hegemoniska positionen genom att koppla femininitet och maskulinitet till 
kroppslig förnedring: 
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From some point of view womanliness or femininity is a humiliated quality. Or 
else ”femininity” is something that can be ruined, impeached, reproached, 
poached upon – a capacity or endowment vulnerable to smear and stain and 
scar. Similarly, ”masculinity,” however questionable a property, and however 
much women also possess it, is something that can be seen as humiliating (it is 
humiliating to have a penis, it is humiliating not to have a womb) or as 
something that can be taken away by humiliation (a man who is humiliated has 
less of a penis he had before the humiliation occurred). In Freudian terms, 
humiliation is a castration. A sweet thing gets swiped, stolen – and what remain 
of  ”me” is a mockery.105 
 

Enligt Koestenbaum är förnedring kastrerande och föder ofta en känsla av 
skam. Det gör i förlängningen alla genusprojekt till ytterst sårbara 
konstruktioner byggda på kvicksand. När de krackelerar är det enda ”jag” som 
består, enligt Koestenbaum, bara ett hån. Bilden av femininitet och 
maskulinitet som ett föremål som kan bli stulet från en, attackerat, förlöjligat 
och så vidare och som hela tiden måste bevakas, visar på den kamp och 
ständiga beredskap till väpnat försvar den hegemoniska positionen medför. 
Spänningsförhållandet mellan de binära positionerna upphöjdhet kontra 
demonisering kommer att vara ett återkommande tema i denna avhandling. 

Celebritetsstudier 
Inom det breda ämnet kulturstudier finns det en växande gren som kallas 
celebritetsstudier och som divastudier utgår ifrån. Celebritetsforskaren Leo 
Braudy menar att nyckeln till studier om berömmelse och berömdheter, eller 
i vardagligt tal kändisskap och kändisar, är igenkänning. Berömmelse bygger 
på att en person är igenkänd av den stora allmänheten.106 Fenomenet 
härstammar från Romarriket, men det var under renässansen som offentliga 
framträdanden och olika konstnärliga uttryck exempelvis arkitektur, bildkonst 
och teaterhändelser blev allt viktigare som manifestationer av makt, som 
exempelvis för familjen Medici i Florens.107 Det blev successivt allt mer 
betydelsefullt för många makthavare att göra sin igenkänningsfaktor 
storslagen.108 I och med att teatern öppnades för allmänheten utanför hoven, 
blev skådespelare inbegripna i den grupp personligheter som igenkändes av 
den stora allmänheten.  

1800-talet innehar en särställning inom celebritetsstudier eftersom det var 
då kulten kring kända människor accelererade. Braudy menar att 1800-talet är 
århundradet ”of fame, celebrity, charisma, and all those words we use to 
designate people who, for better or worse, represent some heightened form of 
human character”.109 Han understryker att vi i vår tid har lagt till ord som 
förebild och ikon, men att det egentligen inte är någon skillnad från dåtid i 
publikens önskan att urskilja och utmärka kända människor.  
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Effekterna av den industriella revolutionen med den eskalerande 
urbaniseringen och tekniska innovationer, öppnade för massproduktion och 
spridning av bilder och senare fotografier. Även tidningarnas rapportering 
utvecklades från recensioner av skådespelarnas verksamhet på scen till artiklar 
om artisternas personligheter och privatliv, vilket redan tydliggjorts i det 
befintliga tidningsmaterialet om Hartman. Härigenom utvecklades 
möjligheten för celebriteter att främja sin egen karriär och berömmelse och nå 
ut till många människor. Även ryktesspridning och rent skvaller ska ses som 
former av reklam och uttryck för celebritetskult. Under århundradets gång 
utvecklades reklamens genomslagskraft explosionsartat. Celebriteter var nu 
tvungna att efter bästa förmåga tillägna sig kunskapen hur de bäst kunde 
iscensätta sig offentligt för att utmärka sig med en tydlig image.110 
Själviscensättning blev en metod för celebriteter att odla lätt igenkänningsbara 
tecken så att de omedelbart kunde identifieras av den breda allmänheten.111  

Celebritetsstudier fokuserar på artisten i fråga. Detta inkluderar studier av 
det som Braudy kallar ”all the ’surround’ of the performer”.112 Det som man 
på svenska kan kalla ryktessfären runt artisten är bland annat det som skrivs 
om honom eller henne, avbildningar och fotografier, liksom kulturella 
attityder, skvaller och personliga psykologiska benägenheter, med andra ord 
allt det som färgar publikens syn på den kända personen. 113 För sceniska 
konstnärer skapar denna ryktessfär den förförståelse publiken har av artisten i 
fråga. I förlängningen kommer denna förförståelse även att färga publikens 
upplevelse av artistens professionella verksamhet. Oavsett om ryktessfären är 
sann eller falsk stannar den inte vid bedömning av artisten som offentlig- 
och/eller privatperson. Den följer med upp på scen. Den kan därmed färga 
publikens bedömning av artistens yrkesskicklighet och konstnärlighet. Även 
om den inte påverkar bedömningen hos alla i publiken, kan de flesta åskådare 
sällan helt frigöra sig från denna förförståelse.  

Filmforskaren Richard Dyer skriver att ”[s]tar images have histories, and 
histories that outlive the star’s own life time”.114 Detta är viktigt att minnas 
när Hartmans eftermäle kommer att diskuteras. Enligt Dyer består star images 
självklart av stjärnans filmer som den viktigaste komponenten, men 
ryktessfären gör också direkt och, eller indirekt reklam för deras filmer via 
fotografier, affischer och intervjuer. Även om Dyer i sina böcker syftar på 
förhållanden som präglade kändiskulten runt 1900-talets amerikanska 
filmstjärnor, var principen densamma för 1800-talets stjärnskådespelare i 
Stockholm. Även stjärnans förehavande i sitt privatliv omfattades av 
ryktessfären. Teaterforskaren Willmar Sauter skriver om den franska 1800-
talsdivan Sarah Bernhardts legendariska karriär: ”Life, fame, and artistic 
presentation all mingled in the framing of the public’s mind.”115  

Sarah Bernhardt besatt, precis som Hartman, en kvalitet som var 
svårfångad, men som i dagligt tal beskrivs som att ha ”det”. Teaterhistorikern 
Joseph Roach har forskat i det svårfångade fenomenet som bara innehas av, 
vad han kallar ”abnormally interesting people”.116  
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”It” is the power of apparently effortless embodiement of contradictory 
qualities simultaniously: strength and vulnerability, innocence and experience, 
and singularity and typicallity among them. The possessor of It keeps a 
precarious balance between such mutually exclusive alternatives, suspended at 
the tipping point like a tightrope dancer on one foot; and the emphatic tension 
of waiting for the apperantly inevitable fall makes for the breathless 
spectatorship […].117 
 

Roach slår fast att även när en person besitter en kvalitet som ”det”, innebär 
det inte ett enkelt liv. Personer som har ”det” dyrkas visserligen ofta av sin 
publik, men att ha ”det” innebär samtidigt att stigmatiseras. Publiken kräver 
”det” av dessa unika artister, men straffar dem även för att ha kvaliteten. 
”Some even recent the iconic few as thieves, who have stolen from them not 
what they had, but what they always wanted”, skriver Roach.118 Detta 
sammankopplar kvaliteten ”det” med att omfattas av divaskap, vilket kommer 
att förtydligas senare i avhandlingen.  

”Det” är inte en könsbunden kvalitet, men däremot en tidsbunden. Det är 
inget som säger att dagens publik skulle ha reagerat likadant på Bernhardt eller 
Hartman, som publiken gjorde i deras samtid. Roach hävdar att teaterpublik 
från olika tidsåldrar och olika kulturer alltid instinktivt vetat vad de mest 
behövde och från vem.119 Detta närmast tvångsmässiga behov för en specifik 
tids publik att konsumera en specifik artist, menar jag är ett fenomen som inte 
kan överses i teaterhistorien. Stjärnornas ”det” har historier att berätta, inte 
bara om sig själva, utan om sin publik och om sin samtid. 

Divastudier 
Under 1800-talet var divaskapet något som en exceptionellt skicklig kvinnlig 
artist kunde bli upphöjd till. Detta blev hon av sin publik genom processer 
som hon omfattades av.120 Det var det ultimata beviset på framgång, men 
samtidigt medförde titeln stigmata. Hartman blev av sin publik upphöjd till 
divaskap och benämndes ofta som diva i massmedier. Om inte hennes position 
som diva tas med i beräkningen och sätts in i sin tids historiska kontext, anser 
jag att det är omöjligt att förstå hennes popularitet, genomslagskraft, 
inflytande som skådespelerska och identifikationsobjekt för sin kvinnliga 
publik. Det går mycket tidigt i hennes karriär att upptäcka processer som följer 
specifika tidsenliga koder för en diva i blivandet. Det innebär inte att dessa 
processer var unika för Hartman, andra unga artister kan mycket väl ha följt 
samma mönster. Det är först när divaskapet är ett faktum som de kan skrivas 
in som divakoder. Eftersom Hartman i denna avhandling skrivs in i 1800-talets 
divatradition, följer här en introducerande diskussion om divabegreppet. 

Diva är ett komplext begrepp omgärdat av fördomar, dyrkan, myter och 
skam. Diva är latinets feminina form av divus som betyder gudomlig. I sin 
mer allmänna betydelse i Italien har ordet använts sedan åtminstone 1300-talet 
i betydelsen gudinna, vacker kvinna, älskarinna.121 Diva har använts som 
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synonym för prima donna inom operan sedan 1600-talet och användes för en 
sångerska som hade den kvinnliga huvudrollen.122 Musikforskaren Francesco 
Izzo har hittat termen i italiensk poesi tillägnad sångerskor under 1820- och 
1830-talen.123 Först i början av 1800-talet började begreppet användas även 
utanför Italien som synonym till prima donna och populariserades i denna 
funktion. Allt eftersom förstärktes begreppet diva till att också mer allmänt 
beteckna en mycket skicklig och populär kvinnlig artist. Musikforskaren J. Q. 
Davies menar att författaren och journalisten Theophile Gautiers är den som 
under 1830-talet introducerade och populariserade termen diva som ett 
modernt koncept i det franska medvetandet.124 Både Izzo och Davies 
framhåller att i och med valet av termen diva framför prima donna, förstärktes 
ett gudinnelikt drag, en överjordiskhet som gick utöver att bara vara en 
”leading lady” eller skicklig artist.125  

I det svenska språket började ordet diva användas på 1850-talet.126 En 
svensk hänsyftning till begreppet fanns dock redan i en av skådespelerskan 
Emélie Högqvists (1812–1846) tidiga succéer. I uppsättningen av Qväkaren 
och balettdansösen av Eugene Scribe och, N P. Duport 1834 gestaltade 
Högqvist en berömd och framgångsrik dansös.127 När en kväkare av en 
tillfällighet kommer in i den kända och dyrkade dansösens hem tror han att 
hon är en hertiginna, men hon svarar:  

Georgina: […] Hvilket ögonblick jag vill kan jag bli Hertiginna, eller, hvad 
som är detsamma, Marquisinna och Fru till en Pair af England; men jag vill inte 
gifta mig under mitt stånd, ty jag är något bättre! 
Morton: /med köld/ Kanhända Prinsessa? 
Georgina: Ännu bättre! – jag är Gudinna – vid Theatern!128 
 

Genom att benämna sig själv som en gudinna vid teatern berättar Georgina att 
hon är en diva. Högqvist som gestaltade rollen var en av svensk teaters största 
kvinnliga stjärnor under första hälften av 1800-talet. Även om divabegreppet 
i Sverige ännu låg i sin linda uppfyllde Högqvist alla kriterier för en diva 
genom sin artistiska skicklighet, sin både älskansvärda och expansiva 
personlighet samt sin glamorösa själviscensättning. Genom sitt dramatiska, 
romantiska och tragiska levnadsöde mytologiserades Högqvist kraftigt av 
historieskrivningen efter sin död, vilket ofta skedde med divornas eftermäle. 
Enligt Davies står senare tids divaforskning inför problemet att se igenom all 
mystik som omvärver divan för att se den reella, faktiska divakroppen. Han 
anser att denna mytologiska avklädning är viktig för att finna agensen hos 
divan, som dolts av historieskrivningens vaga och romantiserande 
biografiskrivning, men frågar sig samtidigt om det är en realistisk möjlighet. 
Myten om divan och den reella divakroppen är oftast hopflätade och historiska 
fakta och historisk fiktion är ibland omöjliga att särskilja.129 I avhandlingen är 
det min principiella intention att så mycket som möjligt särskilja myt från 
kropp och fakta från fiktion, men bland måste de dock läsas ihop. Fenomenet 
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som divan förkroppsligar och de reaktioner hon provocerar fram går inte att 
diskutera om man inte tar ikonisk celebritetskult och myt i beaktande. 

Vissa forskare hävdar att eftersom divan ursprungligen uppstod i den 
katolska kulturkretsen kring Medelhavet förkroppsligar hon ett sekulärt 
alternativ till kvinnliga religiösa ikoner. Angela Della Vacche kopplar den 
italienska divan till Mater Dolorosa: ”While the Virgin Mary is a willing and 
loving mater dolorosa toward the sacrificial son of God, the diva is mostly a 
woman who suffers because she was born a woman, whether she has children 
or not.”130 Katherine Mitchell och Clorinda Donato skriver att det som 
utmärker den italienska divan är andlighet medan den nordiska divan som inte 
är katolik är mer sportig och associerad med den religiösa Magdalenafiguren 
”or the ’repentant sinner’, such as the high-class courtesan”.131  

Mitt grundläggande teoretiska perspektiv i analysen är feministiskt, men 
Hartman hade ytterligare en dimension i sin iscensättning som diva efter sin 
skandal 1891. För att göra den begriplig anser jag att den feministiska 
begreppsapparaten behöver kompletteras med ett queerteoretiskt perspektiv. 
Inom queerforskningen har divan fått fler betydelser. Där är divan alltid en 
artist, oftast, men inte alltid, en kvinna. Enligt genus- och teaterforskaren Tiina 
Rosenberg har divan en speciell plats i gayestetiken där hon har en ikonstaus. 
Ikonstatus är något en stjärna tillskrivs av sin trogna publik. Ikoniska 
kvaliteter som utmärker artisten kan ursprungligen vara omedvetna, men 
artisten inkorporerar dessa senare medvetet i sin scenpersonlighet.  

I filmer och på scen har homosexuell kärlek varit tabu fram till sista 
fjärdedelen av 1900-talet. Divan kom därför historiskt sett att spela det 
ställföreträdande subjektet som delar av gaypubliken kunde identifiera sig 
med, oavsett artistens egen sexualitet.132. Vissa processer i Hartmans karriär 
har en koppling till den queerteoretiska diskursen som kopplar divan till skam 
och stigmata. Även om Hartman var en artist med heterosexuella relationer i 
sitt privatliv, fanns det queera dissonanser i hennes iscensättning av genus. 
Därför ansluter jag mig i avhandlingen till den queerteoretiska betydelsen av 
divabegreppet som Rosenberg utvecklar: 

Den extraordinära, tragiska, komiska, ilskna, elaka, glamorösa, provokativa, 
sentimentala och intelligenta divan är i allmänhet heterosexuell, men inte 
nödvändigtvis en heteronormativ kvinna. […] Centralt för en diva, förutom att 
vara ”större än livet”, är ofta en övertygande erfarenhet av social skam: en 
överdos av sprit, droger, suicidalt beteende, för mycket sex och allmän 
slampighet. Alla divor är dock inte slampiga och självmordsbenägna 
missbrukare. Gemensamt för divor är att de i allmänhet prioriterar det 
dramatiska före det konventionellt sköna.133 
 

Divan liknar ingen vanlig, dödlig artist, eller ens vanlig, dödlig kvinna. Därför 
benämns hon med epitetet gudinna. Det är hennes excentricitet och dramatiska 
later, inte bara på scen utan även som offentlig person, som ger henne en 
dubbel karriär: både som konstnär och som kulturellt tecken. Därmed blir hon 
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en genusmodell, vilket inte ska sammanblandas med idolskap. 
Genusmodellen är en teckenkaraktär, där dualiteten scen och liv, är en 
förutsättning för divans autenticitet. Scen och liv måste uppvisa viss olikhet, 
men anknytningarna mellan de två måste finnas för att divans specifika glans 
ska bestå.134  

Divorna på 1800-talet tog sig rätten att leva sina liv på ett okonventionellt 
sätt som ofta sågs som skandalöst. Dessutom låg deras privatliv öppna för allas 
ögon i och med den framväxande kändiskulten med exempelvis skvallerpress. 
I början av 1800-talet hade den kvinnliga ”kändisen” etablerat sig. Den 
tilltagande industrialiseringen stimulerade urbaniseringen och gjorde det 
möjligt för en populär artist att dra stor publik till arenor och därigenom ha 
betydande ekonomisk framgång. Seklet var divornas århundrade. Den svenska 
operadivan Jenny Lind var den första att göra en lukrativ turné över den 
Nordamerikanska kontinenten, efter henne följde andra som till exempel 
italienska Adelina Patti. De nya möjligheter som låg öppna för kvinnliga 
artister med entreprenörsanda, inspirerade sannolikt Hartman till hennes 
planer på en internationell karriär.   

Som verktyg för att kunna analysera processerna som gjorde Hartman till 
diva och reaktionerna som omfattade henne, har jag använt mig av ett begrepp 
som Wayne Koestenbaum myntat: divakod.135Koestenbaum har i sin 
kartläggning identifierat ett antal processer och tecken som definierar den 
kvinnliga ikonen och divan: 

Codes of extravagant female behaviour have arisen around the diva: these 
mannerisms, collectively, are as famous and influential as any masterwork in 
the operatic repertory, and they transcend the borders of operatic culture. […] 
One finds or invents an identity only by staging it, making fun of it, entertaining 
it, throwing it - as the ventriloquist throws the voice, wisecracks projected into 
the mannequin’s mouth. Geraldine Farrar dared to tell Arturo Toscanini, ’You 
forget, maestro, that I am the star’.136  

Divakoder 
I min metod för att skriva in Hartman i 1800-talets divatradition har jag valt 
att följa Koestenbaum i spåren och identifiera divakoder som omfattade 
henne. Vissa finns i Koestenbaums kartläggning, men jag bidrar även med nya 
koder som jag har upptäckt i samband med Hartman. Koderna beskrivs inte i 
strikt kronologisk ordning, men de framträder någorlunda runt den tid och de 
teman som behandlas. Ibland pekar exemplen bakåt i tiden, ibland framåt, 
ibland används de två gånger, när något tillkommit eller förändrats i 
diskurserna runt Hartman. 

Koestenbaum reflekterar runt divans ”method of moving the body through 
the world”.137 Han ser hennes själviscensättning som en defensiv strategi och 
som ett pansar mot de straff som kvinnor med makt utsattes för då, men också 
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nu. Genom sin yrkesroll och sin livsstil ställde sig divorna ofta utanför den 
normativa femininiteten och förkroppsligade en femininitet i en egen kategori. 
De accepterades socialt på grund av sin yrkesskicklighet,sin publika 
popularitet som artister och sin status som celebriteter, men balanserade på en 
tunn lina under ett hav av potentiell demonisering. Divan var en 
gränsöverskridare som genom sin själviscensättning, ikonstatus och 
popularitet ofta bröt mot rådande genusnormer. Därför har divor historiskt 
setts som normbrytare med en feministisk potential. Divans själviscensättning 
har fungerat som förebild och var en reparativ kraft för sin publik, oavsett 
vilken sexualitet dessa identifierade sig med. Koestenbaum ser divans 
själviscensättning som ett sätt att identifiera sig med en queer kategori tvärs 
igenom osynlighet och vanära. Jag vill påpeka att detta motstånd var, och är 
fortfarande, nödvändigt för individer som identifierar sig som heterosexuella, 
men som väljer att förkroppsliga femininitet och/eller maskulinitet utöver sin 
tids norm.  

I de sista kapitlen undersöker jag divans samarbete och länk till en av tidens 
maskulinitetstyper: dandyn. I Rhonda K. Garelicks Rising Star, Dandyism, 
Gender, and Performance in the Fin de Siècle analyserar hon vad hon kallar, 
dandyistisk litteratur under 1800-talet.138 Enligt Garelick uppstod dandyismen 
som rörelse både i Storbritannien och Frankrike ungefär samtidigt. Under 
första delen av 1800-talet färgade de båda kulturernas olika uttryck för 
dandyism varandra. Engelska dandyers aspirerade ofta till gallisk elegans och 
franska dandyers färgades av stilen hos sina engelska likar. Slutligen spred sig 
rörelsen ut i världen både från Paris och London. Den spred sig även till 
konsten och litteraturen. 

Garelicks bok avslutas med ett avsnitt om hur dandyismen har sipprat in i 
vår kultur även utanför konstens värld. Garelick beskriver exempelvis 
dandyismen inom den amerikanska universitetsvärlden under 1980- och 90-
talen där hon lyfter fram teoretiker som Jaques Derrida och Wayne 
Koestenbaum som personligheter starkt influerade av dandyismen. Detta 
speglas, eller i Derridas fall speglades, i deras intellektuella briljans i 
kombination med deras själviscensättning.139 Koestenbaums bok Jackie 
Under My Skin gjorde författaren till en mediestjärna där han i sin offentliga 
persona blev svår att separera från sitt ämnesområde; han blev mediestjärnan 
som skrev om andra mediestjärnor.140 Garelick menar att Koestenbaums bok 
visar att samma fenomen av dandyistisk smitta inträffar när boken handlar om 
en medieikon, som i detta fall Jaqueline Kennedy-Onassis. Detta är en 
tolkning som även skulle kunna överföras till denna text. Eftersom 
Koestenbaum är en teoretiker som är viktig för denna forskning och vars prosa 
är ett verktyg för att analysera divor, går det således att konstatera att denna 
avhandling har klara kopplingar till dandyismen. Det resulterar i 
förlängningen i att mitt narrativ inte står fritt från den dandyistiska smittan.   
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Diva eller histrion 
Tracy C. Davis beskriver hur begreppet diva har förvrängts genom historien 
till att bli synonymt med en histrion eller, vad som med ett engelskt låneord 
kallas, en drama queen.141 En drama queen anses i dagligt tal vara en person 
med ett negativt excentriskt och utlevande beteende. Enligt Davis etablerades 
den allmän-populära uppfattningen, redan under den Edwardianska eran i 
Storbritannien, att titeln som diva innebar härbärgering av vissa signifikativa 
praktiker.142 Dessa praktiker, eller koder, menar hon, är ursprunget till vår tids 
syn på en diva som synonym till en histrion.143 En drama queen är excentrisk 
och överdrivet dramatisk i sitt beteende, men som Davies understryker är en 
diva mer än så, ”they are histrions who are artful in their emotive 
demonstrations”.144 

Davis redogör för divabegreppets ursprungliga betydelse som även 
överensstämmer med hur det används inom teatervetenskap och 
celebritetsstudier. Davis skriver: ”The true diva – from opera, ballet, or drama 
– possesses exceptional skill, marketed with uncommon personality and an 
incalculable measure of ego.”145 Avhandlingen ansluter sig till Davis 
förklaring av divabegreppet. En diva är en scenisk artist vars exceptionella 
skicklighet i kombination med en ovanlig personlighet och med ett 
oöverskådligt mått av ego, vinner resonans i en punkt hos mottagarna. Dessa 
ger i sin tur autenticitet till beteendet som exempelvis kan kategoriseras som 
storslaget, grandiost, larger than life och så vidare. Därför är alla divakoder 
djupt bundna vid sin konstnärliga genre, sociala kultur och sin tid. Davis 
menar att divaskapet alltid utgår ifrån en publik. Det är publiken som kröner 
en artist till diva i realtid. En artist kan inte utnämna sig själv till diva utan 
publikens medverkan.  

Så hur kommer det sig att divabegreppet berövades förgudningen av ett 
artisteri till att enbart betyda en individ, oftast av kvinnligt kön eller i övrigt i 
besittning av feminina konnotationer, med utlevande, excentriskt och 
överdrivet dramatiskt beteende? Davis har visserligen inte en förklaring, men 
dock en hypotes, när hon skriver: 

Here, I think, is the interesting point for theater history and cultural studies: 
with recognition of the godlike execution of supreme artistic skill and the divine 
endowment of superhuman ability, comes distrust, resentment, or unease with 
attributing celestial and superlative artistic status to a woman. Let art transcend 
the possible, as long as the artist does not claim agency for it or entitlement as 
a result of it.146 
 

Avhandlingen visar att Hartmans karriär på flera sätt illustrerar Davis 
argument, nämligen att hyllningen av hennes skicklighet med gudomliga 
förtecken åtföljdes av misstro, förtrytelse och demonisering. Ords innehåll 
förändras över tid och börjar ibland användas i dagligt tal på ett sätt som inte 
överensstämmer med deras ursprungliga betydelse. Jag ämnar däremot inom 
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ramarna för denna avhandling, använda divabegreppet i dess ursprungliga 
betydelse. 

Forskningsöversikt 

Ellen Hartman i teaterhistorien 
År 1900, två år efter att Hartman hade lämnat scenen, blev hennes 
skådespelargärning beskriven i boken I Rampljus av kritikern, dramatikern, 
teater- och konsthistorikern Georg Nordensvan.147 Kapitlet om Hartman börjar 
med att han konstaterar att hon var Dramatens publikmagnet och ofta kallades 
dess primadonna. Sedan fortsätter han med att fastslå den, enligt honom, rätta 
uppfattningen: ”Det var i själfva verket löjligt att kalla henne primadonna, 
henne, hvars område var så begränsadt och som ej sträckte sig till de verkligt 
stora rollerna, knappast ens inom lustspelet.”148 Han fortsätter med att förkasta 
likheten, som tydligen gjordes av vissa, mellan Hartman och den franska 
skådespelerskan Suzanne Reichenberg (1853-1924) genom att jämföra deras 
spelstil: 

Pariseraktrisen med sitt magra, skarpa fågelansikte, […] hvars spelsätt var lika 
subtilt känsligt, som det var raffineradt och skoladt – och den unga 
stockholmskan med sina runda kinder, sina stora barnögon, sitt burdusa spelsätt 
– som intill hennes sista period var ej vidare skoladt men så mycket mer 
okonstladt – och sitt sprittande glada lynne, som gjorde det lätt för henne att 
segra...149 
 

Två skådespelarideal och två femininiteter ställs här mot varandra. I spelstil 
utskiljer sig fransyskan med subtil känslighet, som är raffinerad och skolad, 
mot Hartmans burdusa spelstil och glada humör. Det var det glada humöret 
Nordensvan menar var den yttersta orsaken till hennes popularitet. 
Utmärkande var också att Hartmans spelstil var okonstlad vilket betyder att 
den utarbetats i brist på konstfärdighet, men med hennes medfödda natur.150 
Detta förklarar Nordensvan genom konstaterandet att det bara var i slutet av 
hennes karriär som hon kunde kallas skolad. Hartman använde sig således 
endast av sin medfödda begåvning och inte av yrkeskunskap. 

Nordensvan använder i sitt argument även aktrisernas respektive utseende. 
Jag tolkar betoningen av Reichenbergs magra fågelansikte som en association 
till hennes intelligenta spelstil. Genom att kontrastera detta med Hartmans 
runda kinder och barnögon länkas hon i sin tur med, vad han kallar, hennes 
oskolade och burdusa spelstil. Nordensvan använder skådespelerskornas 
utseende som argument för och emot deras konstnärlighet. Härmed använder 
sig Nordensvan av en strategi i sitt språk som, enligt psykologiforskaren Berit 
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Ås teori, är en av de fem härskarteknikerna.151 Den går under rubriken: 
förlöjligande.152  

Tekniken går ut på att genom ett manipulativt sätt framställa någons 
argument eller en person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel 
genom att använda slående, men ovidkommande liknelser och även att 
anmärka på någons yttre. Eftersom Nordensvan omöjligtvis kunde kalla 
Hartman för ful riktade han in sig på hennes ungdomliga utseende och antydde 
därmed att även hennes konstnärlighet hade stannat på ett barns nivå, det vill 
säga outvecklat. Han avslutar resonemanget med, den enligt honom korrekta, 
jämförelsen mellan Hartman och den franska ingenuen Madame Ludwig, ”nu 
död för ett par år sedan och antagligen både glömd och ersatt”.153 Underförstått 
låter han läsaren förstå att samma öde skulle beskäras den svenska 
skådespelerskan. Hartman ansåg själv att Jeanne Ludwig (1867–1898) var ”en 
gås och bara vacker”.154 Det avslöjar att Hartman ansåg att det var viktigt för 
en ingenue att kunna gestalta en roll och inte bara vara utseendemässigt 
passande för den. Huruvida Nordensvan kände till hennes låga omdöme om 
den franska skådespelerska han jämförde henne med är okänt, men gjorde han 
det var förolämpningen dubbel.  

Nordensvan avslutar sitt kapitel med att ge Hartman sin slutgiltiga dom: 
”Hennes konst var först och sist temperament.”155 Vad betyder det? Enligt 
Svenska Akademins Ordbok betyder att spela på temperamentet att spela med 
spontanitet och inlevelse på ett sätt som inte verkar inövat eller utstuderat. Det 
låter förvisso som något positivt, men Gustaf Fröding åberopas också av 
ordboken eftersom han en gång gjorde liknelsen med att dikta liksom en 
skådespelare som spelade på temperamentet. Fröding menade att låta infallen 
löpa som de behagar.156 Huruvida Nordensvan menade att Hartman spelade 
som hon kände i stunden och att det därför upplevdes som naturligt är oklart, 
men genom att skriva fram hennes naturliga spel som temperament, det vill 
säga en medfödd del av hennes personlighet, kunde det därmed inte klassas 
som teknisk skicklighet eller konst. Därmed avfärdade han Hartmans 
yrkesskicklighet som skådespelerska.  

I sin samtid stod han dock inte oemotsagd. En okänd författare av en 
recension av I Rampljus hade en annan åsikt än Nordensvan: ”Angående fru 
Hartman konstaterar förf. såsom rigtig en åsikt, som under den tid hon 
uppträdde icke vann anslutning, den att fru H. icke passade som 
karaktersskådespelerska, utan att hennes specialitet var de med friskt humör 
gifna ’skämtrollerna’.”157 

Denna recension förmedlar således att största delen av dåtidens publik 
ansåg att Hartman var en karaktärsskådespelerska. Dessutom påpekar den 
okände anmälaren att Nordensvan låter sin åsikt, som var i minoritet, gälla 
som en allmän sanning. Trots denna protest tog Nordensvan med sitt omdöme 
om Hartmans brist på konstnärlighet till sitt övergripande teaterhistoriska verk 
Svensk Teater decenniet senare.158 
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När Stig Torsslow på 1970-talet skrev om Dramatens associationstid 1888-
1907 fick Hartman pryda det rosa omslaget som karaktären Catherine i 
Madame Sans-Gêne iklädd empirisk hovdräkt med sammetsmantel och tiara 
på huvudet.159 Ett kapitel i boken ägnas åt ensemblen som övertog ansvaret 
för teaterns drift under associationsåren.160 Torsslow börjar genomgången 
med den ursprungliga associationen, sedan fyller han på med senare tiders 
ensembler. Han börjar med männen. De nämns inte i bokstavsordning utan 
troligtvis med de han ansåg som viktigast: Gustaf Fredrikson, Nils Personne, 
Ferdinand Thegerström, Axel Elmlund och Victor Hartman. De tre kvinnliga 
ensemblemedlemmarna i ordningen Ellen Hartman, Thekla Åhlander och 
Lotten Dorsch-Bosin får dela på fyra sidor. Detta kan jämföras med de fem 
männen som fick ta plats på sammanlagt dryga tolv sidor.  

Torsslow slår an tonen med att konstatera att Hartman ”var ett ovanligt 
renodlat utslag av borgerlig svensk underhållningsteater inemot 1900”.161 Här 
kategoriseras hennes skådespelarkonst med den nedvärderande beteckningen 
underhållningsteater och han preciserar hennes stil som ”borgerlig”. Vad 
menade han med det? Hela gamla Dramaten kan under 1800-talet klassas som 
en borgerlig teater. De andra skådespelarna som till exempel Gustaf 
Fredrikson eller Nils Personne kallar han inte för specifikt borgerliga. 
Däremot benämner Torsslow några gånger publiken på gamla Dramaten som 
borgerlig. Ska beskrivningen av Hartman, som ett utslag av borgerlig 
underhållningsteater, spegla hennes popularitet hos denna publikkategori? 

I Herman Hofbergs, Svenskt biografiskt handlexikon från 1906 skrivs det 
om Hartman och hennes olika rolltolkningar. Hennes gestaltning av 
Cyprienne i Vi skiljas av Victorien Sardou kategoriseras som ”alltför 
borgerlig”.162 Enligt Svensk Akademisk Ordbok kan det betyda en nedlåtande 
benämning på något som är typiskt för borgare i jämförelse med 
överklassen.163 Borgerlig är även sammankopplad med den ringaktande 
beteckningen kälkborgerlig. Kälkborgerlig är en nedlåtande benämning på 
småstadsborgare utan några högre eller intellektuella intressen.164 I 
Nordensvans I Rampljus skriver han om Hartman: ”Det var någonting 
alltigenom borgerligt i hennes uppfattning och framställning.”165 I meningen 
efter tar han Cyprienne som exempel. Jag tolkar det som att Hartman inte 
framställde sina roller som tillräckligt aristokratiska, utan hade en femininitet 
som var mer folklig eller vad som ansågs av vissa som simpelt lågklassig. 
Lexikonet från 1906 har således tagit sin beskrivning från Nordensvans bok. 
Detta är första exemplet på hur Nordensvans åsikter om Hartman och hans 
ordval i sin beskrivning av henne återanvändes av andra skribenter. Torsslow 
övertog även han Nordensvans ord. Detta är ytterligare ett exempel på hur 
Nordesvans åsikter traderats rakt av i historieskrivningen. Torsslow skriver 
exempelvis: 

Hon var avgjort ingenue mer än komedienn, om man däri inlägger att hon 
segrade mer med spelhumör än egentligen tack vare nyanserad och varierad 
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karaktärsskildring. Hon kunde ta till en oförfinad burlesk färgsättning och 
tvekade sällan inför det hon visste var applådknipande.166  
 

Burlesk är ett adjektiv som beskriver något överdrivet löjligt eller grovt 
skämtsamt.167 Hartman var allmänt känd och beundrad för sitt komedispel, 
ändå hävdar Torsslow i sin kategorisering av henne, att hon var mer ingenue 
än komedienne. Dessutom avslöjar han sina kriterier för en skådespelerska 
som skulle gestalta en ingenue. Enligt honom räckte det med att hon hade 
”spelhumör” för att lyckas däri, däremot behövde hon varken ha nyansering 
eller karaktärsskildring. Detta uttalande anser jag vara anmärkningsvärt av en 
man som varit verksam som regissör, chef för olika teatrar och föreståndare 
för Dramatens elevskola. Det visar på hans, och sannolikt många av hans 
samtidas, syn på unga skådespelerskor i ingenuefacket. Visserligen har han 
även några positiva omdömen om Hartman, men i beskrivningen av hennes 
spelstil och scenpersona överväger de negativa. Eftersom Torsslow var 
disputerad i litteraturvetenskap var han en van arkivforskare och även inför 
denna bok har han gjort omfattande arkivstudier. Därför torde han ha mött 
åtskilligt fler positiva omdömen om Hartmans konst, precis som jag själv har 
gjort, men ändå valt att inte framhäva dessa. 

Torsslow beskriver inte bara vissa manliga skådespelare, som exempelvis 
Gustaf Fredrikson, Nils Personne och Emil Hillberg, utan framhäver också 
deras fördelar och deras begränsningar. Torsslow belyser deras komplexitet 
både som skådespelare och teaterledare, samt stundtals som människor. 
Torsslow har exempelvis en lång utläggning om Coquelin ainés inflytande på 
Nils Personnes spelstil där han går in på Coquelins skrifter i skådespelarteori. 
Personnes kontakt med Coquelin sträckte sig till, förutom den senares texter, 
att han såg fransmannens gästspel i Stockholm och kanske även på andra orter. 
Hartman däremot fick lektioner av Coquelin, studerade in roller för honom 
både på franska och på svenska, medverkade på hans turné 1892 och var då 
fransmannens motspelerska, men det nämner Torsslow bara i förbifarten. 
Huruvida Coquelin påverkade Hartmans spelstil under 1890-talet noterar inte 
Torsslow, än mindre möjligheten att denna influens genom Hartman kunde ha 
spridit sig till andra i ensemblen, och därmed kommit att ingå i den muntligt 
traderade så kallade Dramatentraditionen. Om denna beskrivning av de 
manliga och kvinnliga skådespelarna speglar Torsslows syn på de manliga 
som mer intressanta och därmed mer värda, är inte bara troligt utan sannolikt. 
Torsslow skriver: 

Vidare var damsidan inom associationen numerärt svag, jämfört med herrsidan. 
Den var dessutom konstnärligt sett mindre slagkraftig och framförallt inom sig 
mindre varierad än herrsidan, som hade sin styrka i ett antal särpräglade, 
färgstarka och betydelsefulla skådespelare.168  
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Torsslow hävdar att den kvinnliga delen av ensemblen under första 
associationen 1888-1898 var klart undermålig jämfört med den manliga. Vad 
bygger han detta på? Hans analys är resultatet av en tolkning av ensemblen, 
av repertoaren och av kritikernas röster som till exempel Tor Hedberg och 
Oscar Levertin, men även Nordensvan: ”Redan Georg Nordensvan framhöll 
att vad associationens ensemble i första hand saknade var en ung älskare samt 
en kvinnlig kraft, i förening mäktiga att bära upp en stor repertoar, klassisk 
eller modern.”169 När Torsslows omdöme om Hartman jämförs med en 
mening ur Svensk teater framträder hans verkliga källa i all sin tydlighet. 
Nordensvan skriver: ”Hon [Hartman] karikerade oförfärat i burleska 
uppgifter, bredde på med tjock färg och föraktade ej applådknipande 
konstgrepp.”170 Torsslows beskrivning i det tidigare citatet är en ren tradering 
av Nordensvans uppfattning om Hartman, utan vidare tillägg eller 
ifrågasättande. Torsslow använder till och med samma ord som Nordensvan 
fast med viss modifikation: karikering, burleska, färgsättning, 
applådknipande. Trots sin egen uppenbara kunskap om dåtida källor valde han 
att fortsätta tradera Nordensvans omdöme. Detta speglar den auktoritet som 
Nordensvans teaterhistoriska skrifter fick under 1900-talet. Trots att 
Torsslows bok skrevs över ett halvt sekel efter Nordensvans tar han den för 
en tillförlitlig redogörelse. Dock slutar Torsslows avsnitt om Hartman med att 
han verkar tvivla något på Nordensvans auktoritet: 

Vi vet inte hur mycket av artistisk planläggning – skådespelaranalys – det kunde 
finnas bakom Ellen Hartmans åtminstone till synes så spontana rolltolkningar. 
Vi vet bara att hon hittade en punkt hos en publik, som inte brukar låta sig lura 
av bluff tjugo år i följd. Det är här fråga icke enbart om utgångspunkt och 
smakriktning utan även om sannolikhet.171 
 

Torsslow tvekar angående Hartmans okunskap i skådespelaranalys, trots att 
hon var utbildad både på Dramatens elevskola och vid Konservatoriet i Paris, 
samt fått privatlektioner för Coquelin ainé, men han framhåller i alla fall sin 
respekt för publiken. Torsslow visste uppenbarligen av egen erfarenhet, att 
publik i allmänhet inte är lättlurad oberoende av bildning och smak. I frågan 
om Hartmans skicklighet som skådespelerska väljer han däremot att inte 
utmana Nordensvan som då hade varit död i över fyrtio år. 

Torsslow framstår i sitt narrativ som en oförlöst problemlösare. Han 
berättar gärna för läsaren vad associationsledarna enligt hans åsikt borde ha 
tagit för beslut för att ha kvalificerat gamla Dramaten som en konstnärlig 
teater.172 Han spekulerar till exempel om hur teatern hade sett ut om 
skådespelarna Julia Håkansson och Tore Svennberg hade anställts. Torsslows 
förkärlek att studera männen inom associationen på kvinnornas bekostnad 
speglar troligtvis hans samtids syn på män som ledare och konstnärer i de 
självklart mest framträdande positionerna. Män skrev pjäser, män regisserade, 
män var teaterdirektörer och män skrev om vad andra män hade åstadkommit. 
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Torsslow var född 1908 och kunde därför mycket väl som yngling själv ha 
sett Hartman på scen under hennes comeback på 1920-talet, men då han inte 
nämner något därom förutsätts att han enbart hämtat sitt omdöme från den 
skrivna teaterhistorien. 

Under seklets andra hälft publicerades tre minnesböcker om Dramatens 
historia. I den första Dramaten 175 år nämns Hartman av Gösta M. Bergman 
i hans genomgång av Dramatens verksamhet från Bollhuset till Nybroplan.173 
Hon skrivs fram som den skådespelerska som tillsammans med Louise 
Fahlman ”står i centrum för intresset och Hartmans Madame Sans-Gêne blir 
ju den stora komedihändelsen”.174 Bergman cementerar verksamheten på 
Dramaten under 1890-talet som ”definitivt en vågdal” där Dramaten 
förvandlades ”huvudsakligen till en underhållningsteater”.175 Boken är 
uppbyggd av essäer av olika författare. De essäer som tangerar Hartmans tid 
rör olika pjäser av August Strindberg och deras uppsättningar.176 Den andra 
jubileumsboken Den svenska nationalscenen har samma struktur med essäer 
av olika författare.177 Där finns Hartman nämnd tre gånger i litteratur- och 
teaterhistorikern Ulla-Britta Lagerroths essä om August Lindberg. Lagerroth 
framhåller att Hartman protesterade mot att hon inte fick rollen som Hedvig i 
Lindbergs uppsättning av Vildanden 1885.178 Senare i samma avsnitt nämns 
hon i samband med uppsättningen av Gurli 1897 som var skriven för Hartman 
och som Dramaten satsade på i stället för att ge Lindberg anställning som 
regissör.179 I en annan essä nämns att hon och August Lindberg tillsammans 
besökte kungen för att söka rädda gamla Dramaten från nedläggning. Två 
gånger i boken syns hon på bild, först som Madame Sans-Gêne i 
empirekostym och andra gången på en satirisk teckning som skämtar med att 
hon ständigt användes i olika roller av associationens ledare Gustaf 
Fredrikson.180  

I Lagerroths essä skrivs Lindberg fram som det manliga geniet och den 
stora förnyaren av svensk teater genom att vara en föregångare som regissör 
och instruktör. Därmed hade Dramaten fått sina manliga teatergenier i 
samklang med 1900-talets manliga genikult. Skådespelaren och regissören 
August Lindberg, tillsammans med dramatikern och regissören August 
Strindberg, skrevs under 1900-talet fram som det sena 1800-talets svenska 
teatergenier. De små omnämnandena av Hartman i kombination med bilderna 
av henne associerar henne återigen med lättviktig okonstnärlig 
underhållningsteater och som en orsak till Dramatens så kallade 
nedgångsperiod, innan den räddades av Strindbergs pjäser, Lindbergs 
uppsättningar samt det nya Dramatenhusets nya traditioner som nationalscen. 
I jubileumsboken över Dramatens tvåhundraårsjubileum Kungliga 
Dramatiska Teatern 1788-1988 finns hon återigen avbildad som Catherine i 
Madame Sans-Gêne där hon i bildtexten benämns som en av sekelskiftets 
publikidoler samt att hon sedermera blev friherrinna.181 Annars omvälvs hon 
av tystnad. Teaterchefen Lars Löfgren skriver om Hartman i sitt 
teaterhistoriska översiktsverk Svensk Teater som publicerades 2003.182 Trots 
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att han betonar hennes stora popularitet, redogör han mest för skandalen runt 
hennes skilsmässa, turnén med Coquelin ainé och intrigerna runt hennes 
återkomst till Dramaten.  

Under senare år har Hartman dock omskrivits i positiva ordalag av Ulla-
Britta Lagerroth i Ny svensk teaterhistoria där hon ger en beskrivning av 
Hartman på en dryg sida som ”en ny, en 80-talistisk mer frigjord 
ingenytyp”.183 Beteckningen handlar dock mindre om Hartmans gestaltning 
än om Paillerons pjäs Sällskap där man har tråkigt och hans förnyelse av 
ingenuerollen från den oskuldsfulla och ljuva flick-kvinnan till en mer vild 
och självständig individ, som här exemplifieras av Hartmans popularitet i 
gestaltningen av Suzanne de Villiers.184 Lagerroth konstaterar att man inte vet 
i vilken stil Hartman spelade Suzanne på Dramaten 1881, men att hon var 
oslagbar i denna genre. Det är min förhoppning att tveksamheten kring 
Hartmans spelstil i och med denna avhandling kommer att skingras. Lagerroth 
skriver även om Hartmans rolltolkning av Madame Sans-Gêne.185 
Tillsammans med Ingeborg Nordin Hennel har Lagerroth även lyft fram 
Hartmans påverkan på författarinnan Selma Lagerlöf i studien Selma 
Lagerlöfs teatersonetter.186 Denna bok kommer att diskuteras mer ingående i 
nästa kapitel. I min masteruppsats nämns Hartman i samband med sin 
rolltolkning av Marcelle i uppsättningen Falska juveler.187 Under min 
doktorandtid har jag även skrivit två artiklar om Hartman som det refereras 
till i denna avhandling.188 

Forskning om historiska skådespelerskor 
Forskning om historiska svenska skådespelerskor är en underforskad gren av 
den svenska teaterhistorien. Förutom en och annan vetenskaplig uppsats om 
någon skådespelerska var den intresserade läsaren under första delen av 1900-
talet hänvisad till mer eller mindre populärvetenskapliga biografier.189 Dessa 
kan dock bitvis innehålla gedigen grundforskning, som exempelvis Lilly 
Lindwalls Emilie Högquist – Utkast till en biografi.190 

Inga Lewenhaupts monografi från 1988 om Signe Hebbe är det första större 
svenska vetenskapliga bidraget på 1900-talet inom forskningen om svenska 
historiska scenkonstnärinnor.191 Där framgår inte bara Hebbes verksamhet 
som operasångerska utan även hennes inflytelserika gärning som pedagog i 
scenisk gestaltning för flera generationers sångare och skådespelare. Ett 
tidsmässigt bredare vetenskapligt verk är Ingeborg Nordin Hennels bok Mod 
och försakelse från 1997. Det är en genomgång av skådespelerskors livs- och 
arbetsförhållande mellan 1813 och 1863.192 Nordin Hennel gör tre nedslag i 
Kungliga teaterns kvinnliga ensemble, som hon sedan följer genom olika 
teman som till exempel aktrisernas väg till scenen och deras utbildning. Det 
teoretiska genusperspektivet ställer skådespelerskornas arbetsförhållanden 
och sociala ställning mot den idealiserade femininitet som kom till uttryck i 
samtidens etisk-didaktiska litteratur för unga kvinnor. Resultatet visar hur 
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skådespelerskorna tvingades att förhålla sig till den patriarkala maktstruktur 
som teatern var uppbyggd utifrån, vilket också gällde för samhället i övrigt. 
Samtidigt var de tvungna att balansera på den idealiserade femininitetens lina 
som oftast var deras uppdrag att representera på scen. Utifrån sin 
marginaliserade position sökte skådespelerskorna på olika sätt utvidga sitt 
handlingsutrymme och även att omförhandla det så kallade 
genuskontraktet.193  

För min forskning kan jag inte övervärdera Mod och försakelse. Förutom 
att vara den första genomgången av historiska svenska skådespelerskors 
yrkesförhållanden är den skriven i ett genusperspektiv som har varit en 
utgångspunkt för denna avhandling. I sin gedigna genomgång av arkiven har 
boken fungerat som ett återkommande uppslagsverk. Nordin Hennels 
forskning slutar dock där Hartmans tid tar vid. Tillsammans med Ulla-Britta 
Lagerroth har Nordin Hennel även forskat om några skandinaviska 
skådespelerskor som gestaltade Henrik Ibsens kvinnoroller.194 Även 
musikforskaren Ingela Tägils avhandling om Jenny Lind ska lyftas fram som 
ett viktigt bidrag för ett nytt perspektiv på en av 1800-talets mest populära och 
inflytelserika artister och, inte minst, Sveriges första internationellt kända 
diva.195 

Framförallt i den anglosaxiska kulturkretsen har forskningen om historiska 
skådespelerskor sedan tidigt 1990-tal vuxit till en specialiserad 
forskningsgren. Denna forskning behandlar inte bara 1800-talet utan även 
tidigare och senare epoker. Och som forskningen visar finns vissa diskurser 
om skådespelerskan redan från början, då hon historiskt sett tar plats på scen, 
som sedan levde kvar i kulturen och i människors föreställningsvärld. Därför 
har studier om skådespelerskor på 1600- och 1700-talen visat sig vara 
ovärderliga för att förstå diskurser och föreställningar som ännu är i omlopp 
under fin-de-siècle. Denna forskning har också hjälpt mig att sätta in Hartman 
i yrkeskårens historiska tradition, även om den brittiska och franska 
skådespelerskan har en äldre historia än den svenska. Även om Hartmans 
historia och den svenska skådespelerskans yrkeshistoria i viss mån skiljer sig 
från den brittiska och kontinentala, finns det många likheter. Forskningen 
visar att under fin-de-siècle hade det utvecklats en internationell nöjeskultur 
där de stora metropolerna Paris och London satte tonen. Teaterforskaren 
Catherine Hindson förtydligar: 

The fin-de-siècle’s accelerated commodity culture resulted in international 
patterns and practices of consumerism, and in their designs, their programmes 
and their consumers London’s capital’s theatres, department stores and music 
halls were strikingly similar to those of Paris.196 
 

Även om Stockholms nöjesutbud och teatrar inte är direkt jämförbara med 
Paris och Londons dito var den svenska teaterkulturen influerad av dessa 
metropoler, framförallt den franska huvudstaden. Paris teaterutbud fungerade 
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under associationstiden ofta som en mall för Dramaten. I Europas stora städer 
växte det fram en stjärnkultur där de stora skådespelarna och andra artister 
exponerades. Denna stjärnkultur spred sig internationellt och kom även att 
omfatta Stockholm. 

Det är omöjligt att nämna alla värdefulla bidrag om framförallt brittiska 
och franska skådespelerskor, men jag vill ändå framhålla några verk som har 
varit särskilt betydelsefulla för mitt arbete och som kommer att vara 
genomgående referenser i denna avhandling. Litteratur- och teaterforskaren 
Kristina Straub med sin inflytelserika bok om synen på skådespelares genus 
och sexualitet Sexual Suspects: Eighteenth-Century Players and Sexual 
Ideology.197  Ett annat exempel är Tracy C. Davis som i Victorian Actresses 
as Working Women har forskat om arbetsförhållanden för skådespelerskor i 
den lägre hierarkin inom yrket i det victorianska England. Gail Marshall har i 
sin bok Actresses on the Victorian stage: feminine performance and the 
Galatea myth visat hur starkt den victorianska skådespelerskan, under största 
delen av 1800-talet, var definierad av metaforen i Ovidius Galateamyt.198 
Marshall menar att detta skulpturala och fysiskt passiva kvinnliga ideal gjorde 
skådespelerskan begränsad i sin personliga tolkning av karaktären och i sin 
spelstil i övrigt. Galateaestetiken bröts först i och med uppkomsten av det 
modernistiska dramat i slutet av århundradet. 

Många studier har lyft fram skådespelerskornas egen agens i deras yrkesliv 
exempelvis Gilly Bush-Bailys bok Treading the bawds, Actresses and 
playwrights on the Late Stuart stage, som berättar om samarbetet mellan 
skådespelerskorna Elizabeth Barry (1658-1713) och Anne Bracegirdle (1674-
1748) och kvinnliga dramatiker som Aphra Behn (1640-1689) och Mary Pix 
(1666-1709).199 Bush-Baily ifrågasätter här den allmängiltiga teaterhistoriska 
och litterära kanon där skådespelerskor ofta framställs som passiva i sina 
karriärstrategier eller beroende av en mans instruktion för att nå framgång, 
som exempelvis anekdoten att Elisabeth Barry blev en briljant aktris först efter 
att hennes älskare John Wilmont Earl of Rochester hade instruerat henne. 
Bush-Bailys bok Performing herself, autobiography and Mary Kelly’s 
dramatic recollection har ett historiografiskt perspektiv som läser 
enmansföreställningen av Mary Kelly (1800-1883) som en biografisk text.200 
Därmed bidrar den också till historieskrivningen om skådespelerskors 
förkroppsligade praxis. Bush-Baily, som själv är skådespelerska, gör förutom 
teoretisk forskning också praktisk-baserad research på historisk teater och 
spelstil; en metod som öppnar för ny förståelse av teaterkonst i det förflutna.201 

Även teaterforskaren Helen E. M. Brooks är kritisk till den teaterhistoriska 
kanon som fråntar kvinnor deras agens. I Actresses, Gender, and the 
Eighteenth-Century Stage - Playing Women efterlyser hon historieskrivning 
om skådespelerskor som går utöver madonna-hora tropen och tolkningar som 
bryter upp det binära tänkandet om offentlighet kontra domesticitet samt sätter 
fokus på femininitet som en ständigt pågående själviscensättning.202 Även 
Brooks artikel ‘“Your sincere friend and humble servant’: Evidence of 
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managerial aspirations in Susannah Cibber’s letters”, lyfter fram 
skådespelerskans Susannah Cibbers (1714-1766) egen agens i sin karriär.203 
Teaterforskaren Laura Engel visar i sin forskning om brittiska skådespelerskor 
dåtida strategier för att paketera och sälja sin självrepresentation. Engel 
framhäver vissa aktrisers agens och medvetna arbete med sin image i sin bok 
Fashioning Celebrity: Eighteenth-Century British Actresses and Strategies 
for Image Making.204 Konsthistorikern Shearer West diskuterar skådespelares 
spelstil mellan 1747 och 1817, samt tolkar de diskursiva och visuella koder 
som konstruerade allmänhetens bild av ”skådespelaren” mot konstens 
avbildningar av skådespelaren i aktion.205 West har även tillsammans med 
Joseph Roach och Gil Perry bidragit med essäer till den informativa och 
vackra utställningskatalogen The First Actresses, Nell Gwynn to Sarah 
Siddons.206 Den lyfter fram den symbiotiska relationen mellan teater och konst 
samt poängterar vilken nyckelposition skådespelerskorna hade inom dåtidens 
celebritetskult. En annan utställningskatalog som har varit inspirerande är 
Theatergöttinnen, Inszenierte Weiblichkeit om Clara Ziegler, Sarah Bernhardt 
och Eleonora Duse, med sitt rika bildmaterial och sin kategorisering av de 
femininiteter dessa divor förkroppsligade genom prototyperna: sköldmö, 
femme fatale och femme fragile.207 

Teaterforskarna John Stokes, Michael R. Booth och Susan Bassnett har 
givit viktiga bidrag i sina böcker om några av både den romantiska och 
victorianska erans mest framgångsrika tragedienner.208 Dessutom har Stokes 
bok The French Actress and her English Audience, om hur franska 
skådespelerskor på sina gästspel i Storbritannien sågs med brittiska ögon samt 
jämförelsen mellan brittisk och fransk spelstil, gett många impulser till denna 
avhandlings läsning av empiri.209 Teaterforskaren Catherine Hindson har i sin 
bok Female Performance Practice on the Fin-de-Siècle Popular Stages of 
London and Paris: Experiment and Advertisement, utifrån fyra kvinnliga 
artister, visat på deras agens och deras olika medverkan i 
underhållningsindustrin i Paris och London under fin-de-siècle.210 

Det har under senare år även publicerats flera antologier om 
skådespelerskor och divor som exempelvis The Cambridge Companion to the 
Actress, där forskare har givit värdefulla bidrag som till exempel Maria 
Delgado i sitt kapitel om de spanska skådespelerskorna Maria Guerrero (1867-
1928) och Margarita Xirgu (1888-1969).211 Även i Women, Theatre and 
Performance, New Histories, New Historiographies har nya historier berättats 
utifrån ett revisionistiskt historiografiskt perspektiv som exempelvis Susan 
Rutherfords bidrag om den tyska operadivan Wilhelmine Schröder-Devrient 
(1804-1860) och hennes inflytande på Richard Wagner. 212 Antologin The Arts 
of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century har bidragit med olika 
aspekter av, och perspektiv på, divor och divaskap under det långa 1800-
talet.213 Inom den internationella forskningen har även många artiklar 
publicerats med nya perspektiv på historiska skådespelerskor som till exempel 
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Raquel Serrano Gonzáles & Laura Martinez-Garcia om Nell Gwynn och Anne 
Bracegirdle.214  

Även forskning om hur skådespelerskan framställdes fiktivt har varit 
informativ. Teaterforskaren Corinne Francois Deneve har belyst diskurser 
som framställde skådespelerskan i den, under victoriansk tid nya, populära 
genren ”the actresses novel” där en skådespelerska är huvudpersonen och 
hennes yrke är essentiellt för narrativet.215 Litteraturforskaren Sylvie Jouanny 
har undersökt den påverkan närvaron av skådespelerskan har haft på 
utvecklingen av den franska litteraturen under övergången mellan realism och 
symbolism.216 Jag har även haft möjligheten att läsa Nordin Hennels ännu 
opublicerade manus om hur skådespelerskor har framställts i svensk 
romankonst, framförallt hos Fredrika Bremer, Carl Jonas Love Almqvist samt 
Sophie von Knorring.217  

Genomgående för den nya feministiska forskningen om historiska 
skådespelerskor är ett historiografiskt revisionistiskt perspektiv och kritik av 
kanon. Nya historier som tidigare har varit bortglömda eller inte ansetts 
viktiga inom teatervetenskapen har lyfts fram. I detta har serien från 
Manchester University Press ”Women, Theatre and Performance” varit ytterst 
betydelsefull med sina regelbundna tematiska publikationer med ny forskning 
om kvinnor i alla möjliga funktioner inom teatern. Flera böcker som nämnts i 
detta forskningsprojekt härrör från denna serie, som har teaterforskarna 
Maggie Gale och Viv Gardner som redaktörer. Maggie Gale påpekade, i sin 
key-note på en konferens 2015 om historiska skådespelerskor, att syftet med 
publiceringen inte handlar om att byta ut den traditionella kanon, men att 
utvidga den och kunna erbjuda andra alternativ vid dess sida.218 Jacky Bratton 
är en annan inflytelserik brittisk teaterforskare som med nya historiografiska 
perspektiv har lyft fram en bortglömd historieskrivning. Exempelvis i New 
Readings in Theatre History lägger hon fokus på publikdragande 
föreställningar, hur folk konsumerade teater och underhållning samt vad de 
såg, vad den stora publiken drogs till samt vad de ansåg vara det viktigaste i 
upplevelsen.219  

Genom att framhålla den populära underhållningsteatern under romantisk 
och victoriansk tid och den förkroppsligade praktiken inom teatern kommer 
andra historier till ytan än i den mer litterärt fokuserade historieskrivningen 
och dess upptagenhet med dramatexterna, dramatikerna och regissörerna, som 
de som ansågs vara konstnärerna som signerade teaterhändelsen. Denna 
akademiska, ideologiska vändpunkt har varit en förutsättning för min egen 
forskning och dessa forskares arbeten har fungerat som en riktlinje i arbetet 
med denna avhandling. I studiet av tidens skådespelarkonst har även forskning 
om historiska manliga skådespelare ingått, exempelvis teaterforskaren Karin 
Helanders bok om skådespelaren och regissören Bengt Ekerot.220 Karl M. 
Kippolas, Acts of manhood är ett annat exempel som handlar om några 
amerikanska skådespelares själviscensättning och representation av olika 
typer av maskulinitet.221 
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Jag hoppas med denna avhandling bidra till forskningen om historiska 
skådespelerskor på fler sätt. Förutom det självklara, att jag vidgar den genom 
att skriva om svenska förhållanden, har jag använt ny empiri som synliggör 
att det ännu finns mycket material i arkiv som kan läsas som källor i ett 
genusteoretiskt perspektiv. Förhoppningen är att min forskning om Hartman 
kan göra historien om hennes tid mer komplex, öka kunskapen om svensk 
teaters brytpunkt mellan 1800-talets tradition och 1900-talets, samt öppna för 
en mer nyanserad syn på kvinnors agens i förfluten tid. I ett internationellt 
perspektiv hoppas jag att forskningen kan bidra till svenska historiska 
skådespelerskors närvaro i det större europeiska modernitetsprojektet. 
Hartman är på många sätt en föregångare även i ett internationellt perspektiv, 
vilket nästa kapitel kommer att tydliggöra, genom hennes själviscensättning 
av femininitet och utformandet av sin spelstil. 
 

 
Bild 2. Ellen Hedlund, 1877-1880, fotograf Gösta Florman, Stockholm, Musikverket, Musik- 
och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Bild 3. Ellen Hartman i Falska juveler 1882, handkolorerat kabinettfotografi, 
Musikverket, Musik- och Teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Kapitel 2. Femininiteten – den segrande 
flickaktigheten 

Detta kapitel är en analys av Hartmans själviscensättning av femininitet och 
utformningen av hennes speciella spelstil. Det följer Hartmans väg till teatern, 
hennes debut, skolning och första tid vid Dramaten. I kapitlets senare del 
undersöks hur hon gestaltade sina två signaturroller. Den första blev hennes 
definitiva genombrott och den andra cementerade hennes genomslagskraft: 
Gurli i Anne-Charlotte Lefflers En räddande engel 1883 och Siri i Victoria 
Benedictssons I telefon 1887. Det var framförallt i dessa roller som Hartman 
kom att iscensätta den specifika femininitet som hon därefter associerades 
med, samt utforma sin spelstil.  

I Erik och Beata Thyselius artikel från 1897, som de kallade för ett 
röntgenfotografi, analyserades tre fotografier av Hartman från flicka till 
kvinna. Syftet var att spåra utvecklingen i ”den blick, hvarmed hon skådade 
ut i lifvet”.222 Den första bilden togs omkring debuten när hon fortfarande 
använde sitt flicknamn Hedlund. Paret Thyselius skriver: ”Det framställer en 
ung jänta – pardon ung dam – med stora tekoppslika ögon, som ser ut att ha 
kunnat slängt ordentligt. Hållningen är trotsig, nästan utmanande med 
händerna instuckna i fickorna på en kappa i rockfason med kaninskinnskrage 
och hornknappar.”223 Möjligtvis är bild 2. det fotografi paret Thyselius 
åsyftade, eller så togs det vid samma tillfälle.224 Kappan med kaninkrage och 
knappar av ben överensstämmer med beskrivningen. Huruvida hon har 
händerna i fickorna är svårt att säga eftersom bilden är avskuren strax ovanför, 
men med en smula fantasi kan det tänkas att så är fallet.225  

På bilden småler den unga Ellen Hedlund och ser ut att titta nyfiket på något 
som inte syns i bild. Paret Thyselius beskriver hennes hållning som trotsig och 
till och med utmanande, samt menar att hennes ögon avslöjar att de har ”slängt 
ordentligt”, vilket är ett slanguttryck för flirt. Visserligen tolkar jag hennes 
leende som lätt ironiskt, men knappast trotsigt och utmanande. Med sin öppna 
blick och figursydda kappa utstrålar hon självsäkerhet och livsbejakelse. Om 
det var den självsäkra hållningen, den lätt flirtiga blicken och det retfullt 
ironiska leendet som paret Thyselius ansåg som egensinnigt och sturskt, går 
det att konstatera att mer inte behövdes för en flicka i slutet av 1800-talet för 
att överskrida normen. På fotografiet representerar Hedlund sig som en ung 
kvinna med attityd, vilket uppenbarligen uppfattades som utmanande och 
opassande för en väluppfostrad medelklassflicka. Eftersom detta fotografi 
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blev offentligt kan det konstateras att Hartman själv i sin ungdom valde att 
iscensätta sig i som en självmedveten, kavat och urban flicka. 

Teaterforskaren Viv Gardner påpekar att medelklasskvinnans rörelsefrihet 
på Londons gator under senvictoriansk tid inte kan jämföras med den 
flanerande mannens.226 Medelklassmannen ägde gatorna även under natten, 
trots att han i vissa områden som var kända för kriminalitet måste vara aktsam, 
kanske förklädd, ibland till och med ha beskydd. Konsthistorikern Lynda 
Nead är av en annan åsikt och menar att vår tids föreställning att den manliga 
flanören i det sena 1800-talet ägde stadens gator behöver dekonstrueras och 
problematiseras: ”Young, respectable women of the middle-classes were 
present on the streets, but new spaces seemed to produce new femininities and 
no one could be sure how these women would behave.”227 Enligt normen för 
den idealiserade femininiteten borde den urbana flickan av medelklass utstråla 
blygsamhet, omedvetenhet och passivitet, vilket Ellen Hedlund inte gjorde. 
Gardner framhåller att det största hindret för en medelklassflicka att röra sig 
fritt i staden var just hennes blick: 

What seperated the reputable from the disreputable woman, just as it seperated 
the respectable female from the flâneur, was the ablility to look. Women did 
not have freedom of movement and gaze, upward and outward. At the 
beginning of this period, the 1850s and 1860s, codes of behaviour discouraged 
middle-class women from walking alone in the streets of London. If they did, 
their ’gaze’ was regulated by the fear that the respactable woman might be 
mistaken for ’the Other’, whose bold gaze marked her out as a working girl.228 
 

Även om det troligtvis fanns nyanser mellan koderna i London och i 
Stockholm, kan ändå Erik och Beata Thyselius syn på Hedlunds utmanande 
blick anknytas till koderna i London runt mitten av 1800-talet. I Frans 
Hedbergs pjäs Blommor i drifbänk från 1862 är det just en kvinnas blick som 
får några officerare att trakassera henne. De försvarar sitt beteende med orden:  

Stjerne: Men såg du då inte att hon tittade sig omkring, alldeles som hon sökt 
någon? Det förefaller mig alltid misstänkt.  
Ettig: Mig också! Ett hederligt fruntimmer ser sig aldrig omkring!229  
 

En öppen blick hos en kvinna utmanade och antydde att hon var en 
prostituerad, eller i varje fall en skyddslös flicka. Om hennes klädsel och 
bildning samtidigt signalerade medelklass, antydde den utmanande blicken 
flirtighet och en medvetenhet om sin egen erotiska dragningskraft.  

Under sin comeback 1921 beskrevs Hartmans ”maliciösa småleende” som 
ett kännetecken för den då drygt 60-åriga skådespelerskan.230 Det var ett 
liknande lätt ironiskt småleende som syns på kortet ovan. Således var detta 
leende med den ironiska blicken redan i tonåren en del av Hartmans persona. 
Det kommer att finnas anledning att återkomma till Hartmans kroppsliga 
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företräden: ögon, leende och figur. I kombination med hennes attityd spelade 
de en inte oansenlig roll för genomslagskraften i hennes utstrålning. 

På nästa fotografi cirka fyra eller fem år senare beskrivs Hartmans 
förändring som ”kolossal” Hon är stående vid en spegel iklädd spetsar och 
blommor och hållande i en solfjäder.231 Det representerade enligt paret 
Thyselius den andra delen av Hartmans utvecklingsfas: den unga, korrekta och 
ljuva frun.232 Hon hade nu gift sig med den populära skådespelaren Victor 
Hartman och därmed fått det namn som skulle komma att göra henne ikonisk: 
Ellen Hartman, eller som man ofta sade i hennes samtid: fru Hartman. Det 
åsyftade fotografiet, bild 3, är ett rollporträtt från den luxösa uppsättningen 
Falska juveler, där Hartmans smala, men kurviga figur framhävs. Hon visar 
mycket hud med nakna överarmar och urringning. Kostymen är för tiden 
modern och femininint kodad med spetsar, volanger och turnyr. Hon har 
blommor i håret och håller en stor solfjäder som är stängd, men som ändå 
avslöjar att den är av svandun som var ytterst modernt vid denna tid. Hon står 
i halvprofil framför en spegel och lutar sig lätt mot ett högt bord. Genom 
spegeln ovanför syns hennes andra profil och gör därmed fotografiet till ett 
dubbelporträtt. Hon uppfyllde utseendemässigt ett ideal för tidens 
föreställning om den ljuva, ultra-feminina kvinnan, fast med så mycket blottad 
hud överskred hon den idealiserade femininiteten och avslöjade därmed en 
självmedvetenhet om sin erotiska dragningskraft. Vid samma tillfälle togs ett 
kabinettfotografi som handkolorerades som här utgör bild 3. 

Yrkesvalet 
Efter sin karriär skrev Hartman i sina memoarer: ”Med risk att inte spiritualitet 
eller originalitet beträffar på något sätt skilja mig från andra teatermänniskors 
avslöjanden, måste jag börja med att säga, att min håg alltid från mina spädaste 
år stod till teatern.”233 Första gången hon spelade teater var vid 8 års ålder i 
Franska skolan. Strax innan jullovet medverkade hon i Zacharias Topelius 
Sanningens pärla där hon spelade pojkrollen Funtus i Furusund. Senare i sina 
minnen menade Hartman att detta tillfälle ägde rum 1872, då hon var 12 år. 
Vid nästa års elevföreställning i Franska skolan fick hon inte medverka på 
grund av sin mors ovilja mot teater.234 I sina nedtecknade minnen är det främst 
faderns ovilja mot teatern som Hartman trycker på. Huruvida fadern levde 
med familjen, och i så fall hur länge, är oklart. Hedlund och hennes syskon 
var födda utom äktenskapet.235 Modern var troligtvis försörjd av sina barns far 
och familjen verkar ha haft det tämligen gott ställt, men det placerade Hedlund 
utanför den respektabla borgerligheten. Den blivande skådespelerskan fick en 
gedigen utbildning, först i Strömbergska pensionen och senare i Franska 
skolan som Institute des Langues Modernes kallades, där hon gick tills hon 
var 16 år.236 Det var en betydligt längre utbildning än vad de flesta barn fick 
vid denna tid, inte minst om de var flickor. 
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Ända fram till början av 1900-talet kom de kvinnliga teatereleverna främst 
från arbetarklass eller lågt borgerskap. En professionell verksamhet på scen 
ansågs som en väg för en begåvad flicka som var fattig att få gratis 
yrkesutbildning som kunde ge henne, och kanske även hennes familj, framtida 
försörjning. Många flickor fick efterhand intresse för sitt yrke som exempelvis 
den tidigare nämnda, Emilie Högqvist. Andra bad förgäves att få slippa till 
exempel operasångerskan Henriette Widerberg (1796–1872).237 Så sent som 
1933 såg skådespelerskan Inga Tidblad hur hennes äldre kollega Hilda 
Borgström i kulissen innan sin entré ”knäppte händerna, vände sin världsvisa 
blick upp mot takrampen och allt annat livsfarligt som dinglar däruppe över 
våra huvuden och stönade: ’Gode Gud, ge mig en smula intresse’”.238 
Borgström (1871-1953) tillhörde de flickor som inte själva hade valt sin 
yrkesbana, men det fanns också de flickor som drömde om en framtid inom 
teatern och som fick strida mot sina föräldrars motstånd för att realisera den. 
En sådan flicka var Hartman. Hon berättade för sin mor om sin förestående 
debut på Nya Teatern först samma dag.239 

Under andra hälften av 1800-talet började skådespelaryrket att 
professionaliseras. Det visade sig genom att flickor med mer borgerligt 
ursprung började söka sig till teatern. Operasångerskorna Jenny Linds och 
Christina Nilssons internationellt framgångsrika och ekonomiskt lukrativa 
karriärer med tillhörande klassresor uppåt i samhällshierarkin, hade haft stor 
inverkan på att yrket började ses som mer acceptabelt, även om det var långt 
ifrån rumsrent. Den generellt låga uppfattningen om skådespelerskors 
respektabilitet kvarstod hos den stora allmänheten. Detta exemplifieras här av 
författarinnan och teaterkritikern Anna Branting som 1908 vädrade sin 
nedlåtande syn på skådespelerskors moral. Branting diskuterar i citatet en 
artikel hon har skrivit om Hilda Borgström: 

Aktrisporträtten! Us, så löjlig ni är! Det där om fröken Borgström skrev jag för 
att ge henne litet av det sociala anseende hon i alla fall vill ha. Det är inget fel 
på hennes immoralitet. Hon har varit kokott – fast hon ljög för mig – hon har 
även varit anklagad för stöld. Nu lever hon i lyckligt samvetsäktenskap med 
Nalle Valldéns frånskilda fru, och alla Sthlms teatrars pederaster korsa sig över 
henne. Hon är nätt ändå och en stor artist. – Fru Jungstedt är nog inte heller 
någon vestal. Fröken Hedman är en förtjusande gås, porträtterad ur en dygdig 
fransk pjäs.[…] Jag har inte hört talas om mer än en dygdig skådespelerska, nej 
två, frkna Lundequist och Astri Torssell. De är dock – jämte fru Bosse – de 
mest litterära, de enda litterära. – Varför artisterna här vill ha en air av 
familjebeskydd är för att landet är så litet, så folktomt, så litet blaserat, så 
utsvultet på skandaler. Men deras sinnen är lika lastbara ändå, det kan ni lita 
på.240 

 
Den nedlåtande tonen Branting antar när hon vädrar sina misogyna åsikter, 
om bland andra Borgström, avslöjar tydligt det låga anseende hon vidhäftade 
den kvinnliga skådespelarkåren. Skyddet av en familj eller en äkta man var av 
största vikt om en skådespelerska ville ses som respektabel, ett faktum som 
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Branting från sin trygga position, som gift med en man som skulle komma att 
bli statsminister, kunde tillåta sig att raljera över. En image att i sitt privatliv 
vara domesticiserad som hustru och gärna mor, var en strategi som svepte in 
det subversiva yrket i ett förmildrande sken. Att en kvinnlig artist behövde en 
frutitel och en äkta make som beskydd ända till mitten av nittonhundratalet, 
vittnar Lasse Zachrissons dokumentärfilm om sångerskan Ulla Billquist 
om.241 

Artisterna var tvungna att leva upp till en samtida idealiserad femininitet i 
sin offentliga persona för att minska den skada deras profession innebar för 
allmänhetens åsikt om deras moral.242 Denna tendens ökade under den 
romantiska eran, i framväxten av den kvinnliga celebriteten och i processen 
med att göra yrket mer respektabelt. Kvinnliga artister var tvungna att dölja 
sin potentiella makt i den offentliga sfären genom en air av normativ 
femininitet. Den engelska skådespelerskan Sarah Siddons (1755-1831) var 
särskilt framgångsrik i denna strategi. Siddons var den mest populära 
tragediennen under den romantiska eran i Storbritannien och bidrog till att 
höja kvinnliga skådespelerskors status genom sin image. Hon lyckades 
representera sig själv enligt den idealiserade och domesticerade femininiteten 
som en hängiven hustru och mor.243 Hon betonade länkar i sin offentliga 
persona till hennes persona på scen genom att representera sig själv i 
målningar som en allegorisk drottning. Konsthistorikern Shearer West hävdar 
att taktiken att i avbildningar associera sig med kunglighet och aristokrati 
gjorde att Siddons verkade autentisk i sin offentliga roll och därmed 
motiverade sitt yrke.244  

I Sverige kom professionaliseringen av aktrisyrket och höjandet av 
skådespelerskors status senare än i Storbritannien och på kontinenten. 
Orsaken var historisk, svenska kvinnor började arbeta som skådespelerskor 
först på 1730-talet. Det var nästan åttio år senare än i Storbritannien och nästan 
hundrafemtio år senare än i Spanien och Italien. Trots strategierna för att höja 
yrkets status, levde den allmänna åsikten om skådespelerskornas sexuella 
vidlyftighet vidare in på 1900-talet.245  

Hartman berättade senare i livet att hon som ung medverkade i några 
”sällskapsspektakel och under ett sådant fick fru Stjernström se mig”.246 I en 
annan historia, som också kommer från Hartman, berättar hon att hon blev 
presenterad för fru Stjernström av operasångaren Oscar Arnoldson (1830-
1881) vars döttrar hon var väninna med.247 Historierna kan mycket väl hänga 
samman. Nya Teatern, som 1888 kom att döpas om till Svenska Teatern, 
grundades 1875 av skådespelaren Edvard Stjernström. Av Stockholms teatrar 
hade den störst salong och tog en publik på cirka 1 150 personer. Stjernström 
drev den, sannolikt redan från början, i ett sorts partnerskap med sin andra 
hustru Louise Stjernström (1812–1907) som var dramatiker och översättare.248 
Efter makens död övertog hon ledningen och blev teaterns direktör. På Nya 
Teatern sattes den tre år äldre skådespelerskan Olga Björkegren att visa Ellen 
Hedlund runt och hjälpa henne, bland annat med hur hon skulle sminka sig.249 
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Deras vänskap kom att bli livslång. Nya Teatern hade vid denna tid något sorts 
inofficiellt elevsystem där unga aktriser gjorde sina första läroår direkt efter 
elevskolan.250 Uppenbarligen engagerades Hedlund med löfte om debut, utan 
att ha någon skådespelarträning. Om det var fler än hon som fick den 
möjligheten återstår för forskningen att utröna. 

Divakod: Ögonblicket innan debuten 
Enligt Wayne Koestenbaum är det viktigaste ögonblicket för en blivande diva 
ögonblicket innan debuten. Han ser det till och med som en viktigare divakod 
än den faktiska debuten. ”It is impossible to narrate a life - a queer life, at any 
rate – without imagening such a moment: the instant before arrival, when a 
spririt guide, the one who foreknows, and assists, takes charge”.251 
Beskrivningar av ett dylikt ögonblick är divamytologin fylld av. De får sin 
fulla betydelse först i efterskott. Det handlar om talang naturligtvis, men också 
om tur, eller en magisk kunskap att vara vid rätt ställe vid rätt ögonblick. Det 
finns många begåvade flickor som aldrig fått chansen. Vad hade exempelvis 
blivit av filmstjärnan Audrey Hepburns karriär om hon inte blivit sedd av den 
franska författarinnan Colette på ett hotell i Monte Carlo och därefter av henne 
satt i titelrollen Gigi på Broadway? Hartmans ”spirit guide”, som upptäckte 
henne, såg talangen och som gav henne chansen var således Louise 
Stjernström. 

Det finns en ögonblicksskildring av de två under repetitionen inför debuten. 
Författaren Ernst Lundquist berättar i sina minnen hur han blev uppkallad till 
Stjernström. Hon höll på att instruera ”en lite näpen docka med runda 
rosenhägerkinder och ett par stora, glada ögon, som sågo på en helt 
oförskräckt”.252 Stjernström hade läst rollen med henne, men resultatet var inte 
tillfredsställande. Nu hade Stjernström skrämt flickan med författaren vars 
godkännande hon måste ha för att få debutera. När Lundquist påtalade att 
flickan rabblade replikerna utan någon som helst inlevelse, ryckte Stjernström 
”på axlarna och förklarade, okufligt energisk som vanligt, att det skulle gå, det 
fanns begåfning hos den där flickan, och den måste lockas fram, om hon också 
skulle arbeta med henne nätter och dar”.253 När han bevistade premiären var 
flickan som förvandlad. ”Hvad hade försiggått under de sista dagarna? Var det 
fru Stjernströms lektioner, eller var det teaterluften – eller var det gnistan, som 
sprungit fram, då de stora runda ögonen sågo publiken inför sig?”254 Lundquist 
avslutar med att konstatera att det måste ha varit gnistan eftersom flickan var 
den blivande fru Hartman.255 Trots att Hartman senare inte tyckte hon hade 
fått så mycket hjälp inför sin debut, står det klart att Stjernström, förutom att 
vara teaterdirektör, även fungerade som instruktör i vissa uppsättningar.256  
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Divakod: Debuten 
När Ellen Hedlund debuterade som sjuttonåring var Stockholm i en 
brytningstid mellan en lantlig huvudstad i Europas periferi och en modern 
storstad.257 Inom teatern var en skådespelares debut en betydelsefull 
tilldragelse omgärdad av traditioner. Kultur- och teaterforskaren Anne Martin-
Fugier framhåller i sitt verk om stora franska skådespelerskor under 1800-talet 
det rituella i skådespelarens debut.258 Det var en initiationsrit som krävde 
noggrann planering. Publiken var domaren som skulle ge sitt bifall eller visa 
sitt missnöje med debutantens spel. Även om den så kallade klacken inte var 
lika betydelsefull i Sverige som i Frankrike, var det ytterst viktigt att få 
publiken på sin sida.259 Vad pressen skrev kunde också vara avgörande för en 
aspirerande skådespelares framtid.  

Proverbet Mellan barken och trädet av Ernst Lundquist handlar om en 
nygift fru som helst vill vara ensam med sin man, men hennes lillasyster själ 
hans uppmärksamhet. Den unga frun blir svartsjuk, men det visar sig vara utan 
orsak och missförståndet reds ut. 

En ”elev”, fröken Hedlund, debuterade med afgjord framgång uti Ellas rol i den 
täcka komedien ”Mellan barken och trädet”. Den liflighet och säkerhet, 
hvarmed debutanten – endast 17-årig, om vi äro riktigt underrättade – återgaf 
den pratsamma, lilla yrhättan, var högst frappant. Framställningen var illusorisk 
nästan till natursanning. Fröken H:s spel framkallade också oupphörliga 
skrattsalfvor i salongen och belönades efter styckets slut med två 
inropningar.260  
 

Enligt citatet fick Hedlund publiken att oupphörligt skratta och belönades med 
två inropningar, vilket kan ses som ett mycket konkret bevis på publikens 
uppskattning av hennes gestaltning. Det innebär att hon under debuten 
framvisade en inlevelse som stod i stark kontrast till Lundquists upplevelse av 
hennes gestaltning under repetitionen. Koestenbaum menar att ”[t]he diva, 
debuting, invents herself, imposes herself on an audience unaware of her 
magnitude until she opens her mouth”.261 Därför är den lyckade debuten en 
divakod som omgärdas av myt. Denna ansluter sig Lundquist till när han 
menar att, omedveten om sin talang hade den blivande Hartman visserligen 
lärt sig läxan, men det var först på premiären framför publiken som gnistan 
tändes.  

Lundquists minne är nedskrivet 1910 då Hartman hade abdikerat som diva, 
gjort en klassresa och dragit sig tillbaka till ett privatliv i den skånska högadeln 
där även kungligheter tillhörde umgänget. Här skrivs den debuterande 
Hedlund fram som ett ursprungligt, men omedvetet geni som blommade ut 
och blev till i mötet med publiken. Trots divamytologin som omger minnet 
kan Lundquists upplevelse stämma i sin kärna. Genom recensionen ovan står 
det klart att några av de egenskaper som skulle utmärka Hartmans 
skådespelarkonst fanns hos henne redan vid debuten, så kallad illusorisk 
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natursanning och humor. Att hon fick publiken att skratta, trots att hon på 
repetitionerna hade varit intetsägande betyder att hon var en traditionell 
komedienne som närdes av publikens bifall och skratt. Det Lundquist kallar 
gnistan skulle jag snarare kalla spelglädje. När Hartman stod på topp i slutet 
av 1880-talet skrevs det i en teaterkalender: 

Hon tog sina första fjät på tiljan med säkra långa steg, händerna på ryggen, de 
stora ögonen tittade allt som oftast öfver till publiken, liksom frågande hvad 
den tyckte. Jo, den tyckte att det var en rolig flicka, som uppträdde så ogenerad 
af all hänsyn till den sceniska konstens fordringar; den såg kanske att der funnos 
anlag att taga vara på och att det som fattades var teknik och skola, skola på 
teatern och i lifvet. Och man applåderade, så att fru Hellander, förtjusande täck, 
gång på gång måste leda in debutanten som neg så klumpigt men såg så 
genomförnöjd ut.262 
 

Efter debuten var Stockholms Dagblads anonyme recensent positiv till 
debutantens anlag. Hedlunds framtida möjligheter som skådespelerska 
påtalades med hopp om att hon skulle få en ”god och verksam ledning”.263 Det 
fanns dock kritiker som var mer skeptiska: 

Ellas roll var anförtrodd åt en ung debutant, fröken Hedlund, som ådagalagda 
en mera liflig än fin uppfattning af de lustiga momenten och för öfrigt 
utvecklade en säkerhet, som för ett första uppträdande tyckes nästan alt för stor. 
Det fula och oriktiga stockholmska uttalet af e i stället för ä i ordet träd, säker 
o.s.v. rekommenderas till en början till bortarbetning.264 
 

Detta är ett exempel på ett typiskt narrativ av varningar till skådespelare som 
tidens kritiker ofta anlade i sina recensioner. Hedlund överskred gällande 
skådespelartradition genom att tala stockholmska samt att vara oroväckande 
säker. Att hennes säkerhet ansågs oroväckande av recensenten var för att hon 
därigenom överskred normativ femininitet. Även en ung Jenny Lind hade fått 
liknande kritik i början av sin karriär.265 Lind spelade en roll i uppsättningen 
av La fausse Agnés som den anonyma kritikern ansåg vara fräck, behagsjuk, 
hjärtlös och lösaktig och som Lind utförde med ”nästan obegriplig och 
werkligen onaturlig skicklighet”, så att han oroades för skådespelerskans egen 
sedliga vandel.  

Trots att över 40 år gått sedan denna oro drabbade Lind, tolkar jag 
Flodmans uttalande i samma anda. Enligt den idealiserade femininiteten 
skulle unga flickor utstråla blygsamhet vilket Hedlund med denna säkerhet 
inte gjorde. Att Flodman (1835-1884) nämner hennes livlighet tyder på att hon 
rörde sig mycket och på ett sätt som en ung väluppfostrad flicka inte borde 
göra. Recensionen ovan från Stockholms Dagblad framhäver att hon gick med 
långa, säkra steg och neg klumpigt. Det gick också emot rådande idealiserad 
femininitet som stipulerade att flickor skulle vara passiva och kontrollerade i 
sitt rörelsemönster. Dylika varningar, som var kutym bland 1800-talets 
kritiker, skulle genljuda under hela Hartmans karriär och öka allteftersom 
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hennes popularitet, inflytande och makt växte. En artikel 1888 bekräftar 
paradoxen att Hedlund både gjorde en omedelbar succé samt att vissa kritiker 
var skeptiska till hennes begåvning: 

Det var på den tiden, då Ellen Hedlund febern grasserade. Men gamle, bistre 
kritici sågo betänksamma ut. Hon blir bortskämd af både publiken och de unge 
varmblodige recensenterna, menade de. Hon tror sig vara fulländad 
konstnärinna, hon försummar att studera, bara går der och låter publiken 
applådera sig, derför att hon ser täck och treflig ut. Hon har redan manér. Hon 
spelar med publiken. Ja, Gud vet, hvad allt de sade om henne! Och det värsta 
af allt: det var sant en hel del. Det blir ingenting af henne, sade desse gamle, 
bistra kritici, […].266 
 

Artikeln slutar med att berätta hur Hartman gav sina kritiker svar på tal genom 
att studera och utveckla sig. Trots Flodmans och andra kritikers varningar 
ledde debuten på Nya Teatern till att hon året därpå fick debutera på Dramaten. 
Hennes debut på den kungliga scenen ägde rum i Benedix Slägtingar där hon 
gestaltade rollen som Ottilia. Efter denna debut tog Flodman till tyngre 
brösttoner: ”[I] fall fröken Hedlund verkligen besitter några anlag för scenen, 
torde rätta stället för deras utbildning tills vidare vara elevskolan, icke 
skådebanan, ty för en framtid der kräfvas andra vilkor än blott en sjelfsvåldig, 
tilltagsen och oodlad naturell.”267 Det Flodman kallar hennes självsvåld samt 
tilltagsna och oodlade naturell var att hon struntade i 
skådespelarkonventionerna. Dessa torde hon ännu ha varit tämligen 
omedveten om; ett annat alternativ var att hon struntade i dem för att kunna 
spela så realistiskt som möjligt. 

När Mellan barken och trädet återupptogs på repertoaren 1884 
rapporterade Aftonbladets anonyme recensent, som möjligtvis var Flodman, 
att stycket mottogs ”med rätt stort bifall hvartill förnämligast bidrog dels att 
fru Hartman såsom Ella är något mer måttfull än vid sin debut i denna roll”.268 
Dagens Nyheters kritiker noterade att Hartman ”nu utförde den intagande 
rollen förtjusande och med den mognad, som större scenvana skänkt henne, 
anteckna vi med nöje”.269 Vad det konkret betyder förtäljer dock inte 
recensionerna, men hon hade uppenbarligen anpassat gestaltningen till en nivå 
som passade in i ensemblens helhetsspel, arbetat bort stockholmskan och 
kanske modifierat sitt rörelsemönster. Citaten tyder på att flickan som 
debuterade på Nya Teatern, förutom att vara oskolad och omedveten om 
teaterkonventionerna, framförallt tog mycket plats på scen. Spelglädjen och 
förmågan att ta plats hade Hartman inte arbetat bort. I en teaterkrönika från 
1884 står det: ”Hur fru Hartman lyckas på scenen, derom äro ännu meningarna 
i dag ganska delade; att hennes koketteri ibland är roligt nekar ingen till, och 
den stora publiken tycker om henne.”270 Här bekräftas att de delade 
meningarna om Hartmans spel bestod, men även att hon besatt en talang och 
iscensatte femininitet som slog an hos publiken. Dessutom synliggör orden att 
Hartman spelade mycket på eller, kanske snarare, med publiken.  
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Divakod: Pojkflicka och yrhätta 
Hedlunds tolkning av Ellas roll ansluter till en av Koestenbaums listade 
divakoder, att i sin ungdom vara en tomboy. Det engelska ordet tomboy är 
benämningen på en så kallad pojkflicka som i sin barndom och, eller, ungdom 
anses visa beteende och karaktäristik som liknar en pojkes. Det kan vara att 
hon ägnar sig åt fysiska lekar och sport, bär pojkkläder som byxor eller att hon 
föredrar att leka med pojkar framför flickor. Ordet har också en sexuell 
innebörd som kan signalera en senare lesbisk identifikation, men att vara en 
tomboy i sin barndom eller ungdom anses inte längre idag vara en indikation 
på homosexualitet.271 

Benämningen tomboy användes inte allmänt i Sverige under 1800-talet, 
men senare i livet benämner Hartman sig själv med en liknande beteckning: 
”En yrhätta var jag i skolan förstås”.272 Synonymer till yrhätta är livlig flicka, 
yrväder, sprakfåle, pojkflicka, vildkatt, jehu. Det ansluter till många 
beskrivningar av Hartmans rolltolkningar.273 I intervjuer senare i livet 
berättade Hartman hur hon på elevskolan ständigt fick anmärkningar för sitt 
klumpiga rörelsemönster.274 Detta beteende ansluter till femininiteten som 
yrhätta. Senare kom Hartman att anses som mycket graciös, men hon fortsatte 
att använda sitt klumpiga rörelsemönster i vissa roller som en del av sina 
fysiska handlingar på scen. 275 Detta var utmärkande för den femininitet hon 
utvecklade och framkallade ofta skratt. 

Historisk kontextualisering: Idealrealismens diskurs om teater 
I teaterhistorien har det moderna genombrottet ansetts definitivt i och med 
uppsättningen av Henriks Ibsens pjäs Ett dockhem på Dramaten 1880. Men 
när tiden studeras mer ingående blir det tydligt att de äldre dramaturgiska och 
spelmässiga idealen levde kvar parallellt med den nya dramatiken och 
spelstilen. För att förstå vad som låg bakom vissa kritikers diskurser om 
Hartmans spelstil, som exempelvis Flodmans och senare Nordensvans, är det 
nödvändigt att se närmare på den ideologi och de estetiska ideal som är typiska 
för kulturen från den senare delen av 1840-talet. Det går inte att förstå vissa 
reaktioner på Hartmans skådespelarkonst utan viss förkunskap om de 
ideologiska motsättningar som kom till uttryck genom tidens estetiska 
bedömningar. 

Teaterforskaren István Molnár har gjort en studie av repertoaren under en 
säsong i Stockholm 1868-69 och tidens offentliga debatt om teater i Riksdagen 
samt i pressen.276 Molnár menar att dessa diskussioner försiggick i 
slagskuggan av den dominerande filosofin i Sverige under perioden, den så 
kallade Boströmska idealismen. Skrifterna av filosofen Christopher Jakob 
Boström (1797-1866) hade en genomslagskraft som genomsyrade det svenska 
samhället. I denna ideologi hade idén om det sanna, det goda och det sköna en 
central betydelse. Dessa gudomliga principer skulle människan i livets alla 
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sammanhang sträva efter att uppnå. Idéhistorikern Svante Nordin, som forskat 
om den Boströmska skolan, menar att ideologin utvecklade sig till ett 
kulturparadigm som blev förhärskande, inte bara inom filosofin och på 
universiteten, utan påverkade tidens moraluppfattning och därmed också 
tidens litteratur, konst och politik.277 Han menar dock att Boström var en av 
många influenser ”inom den ’idealism’ i vag mening som dominerade svenskt 
tankeliv under 1800-talet”.278 Dessa tankar blev också en ram för teatern, 
inklusive skådespelarnas gestaltning och iscensättning av genus. 

Den estetik som följer på romantiken runt mitten av århundradet kallas för 
idealismens estetik eller idealrealismen. Den är förvisso en utveckling av 
romantiken, men ska enligt forskare som till exempel Elisabeth Mansén och 
Christer Westling ses som en egen estetisk stil.279 Westling menar att 
konstdoktrinen under decennierna som föregick det nordiska modernistiska 
genombrottet, inte var en ren realism utan innefattade både realism och 
idealism. De två begreppen, som oftast ses som motsättningar, utmärktes 
under idealrealismen av att de då skulle kombineras och därigenom skapa en 
synergi. Konsten skulle vara realistisk till en viss gräns och det sköna måste 
alltid vara förenat med det moraliskt rätta. Tidens realism måste alltid 
innefatta ideal som är eftersträvansvärda för människan, annars förkastades 
den som motbjudande eller vidrig; adjektiv som användes i recensioner redan 
på 1840-talet, men blir än mer frekventa under det sena 1800-talet. 

Molnár visar hur denna estetik av ideal och realism kom att prägla tidens 
dramatik. Så kallade osköna ämnen som till exempel äktenskapsbrott, social 
kritik, tvegifte eller prostitution var omöjliga ämnen på en svensk teaterscen 
vid denna tid. Idealet för en lyckad pjäskonstruktion var att ämnet och 
karaktärerna var igenkännbara från en realistisk verklighet, att tendensen var 
sedlig och att samförstånd uppnåddes i slutet. Också en upplösning eller en 
karaktärs omvändelse genom ett mirakulöst ingripande utifrån förkastades, 
som exempelvis en händelse av ren slump eller det narrativa greppet deus ex 
machina.  

Framförallt den sedliga tendensen ansågs essentiell för dramatiken. Molnár 
förklarar betydelsen av ordet tendens som ”de ideal som handlingen förväntas 
framställa”.280 Enlig Molnár var den sedliga tendensen framförallt 
betydelsefull för hur två teman skildrades: familjelivets lycka och den 
oegennyttiga kärleken.281 Det var det förstnämnda som ansågs vara viktigast. 
Familjen var enligt 1800-talets sociala struktur samhällets kärna och därmed 
en förlängning av staten. Om familjens patriarkala struktur utmanades eller 
störtade samman i slutet av en pjäs innebar detta i 1800-talets mentalitet som 
ett angrepp på samhällsordningen. Det sågs som revolutionärt.  

I den offentliga diskursen om teatern fanns en grundinställning: teatern var 
antingen underhållande eller bildande.282 Flera journalister i pressen och några 
enstaka politiker i riksdagen, till exempel August Blanche och Emil Key, 
framhöll den förstnämnda genrens betydelse för teatrarnas ekonomi.283 
Underhållningsteater ansågs vara en form av eskapism som inte var skadlig 
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förutsatt att föreställningarna höll sig inom gängse moraluppfattning. Däremot 
ansågs inte underhållningsteater vara intellektuellt utmanande eller moraliskt 
instruktiv.284 Det eftersträvansvärda idealet för teatern var att föreställningarna 
förmedlade ett moraliskt och bildande budskap. Konflikten mellan 
bildningsidealet och underhållningsteatern beskrivs alltid från ett perspektiv 
uppifrån och ned utifrån de värdegrunder som fanns i bildningsidealet. Detta 
bildningsideal beskrivs sällan konkret, men enligt Molnár har det ”att göra 
med positiva kontra negativa karaktärsdrag och olika normer i sociala, 
mellanmänskliga sammanhang”.285 Den ideala teaterföreställningen skulle 
gestalta samhällets normer enligt de gudomliga principerna för det sanna, det 
goda och det sköna. I slutet av föreställningen skulle riktigheten i dessa 
normer bekräftas genom att de karaktärer som följde dem blev lyckliga, medan 
de som inte följde dem blev olyckliga eller dog. Även bildningsteatern hade 
ett krav på sig att vara fängslande i sin skildring, det vill säga underhållande. 
I detta krav möttes teater-som-konst och teater-som-underhållning, men en 
tydlig gränslinje dem emellan är svår att urskilja. 

Utvecklingen av en mer realistisk dramatik med nya teman klassades ofta 
som ”osköna ämnen”. Denna dramatik påverkade även skådespelarnas spelstil 
där genus gestaltades normöverskridande som exempelvis i Anne-Charlotte 
Lefflers genombrottspjäs Skådespelerskan 1873. Antydan om en mer 
naturalistisk dramatik fanns således redan under 1870-talet. En stil och estetik 
upphör inte för att en annan slår igenom. Ofta fungerar flera olika estetiska 
och ideologiska stråk och ideal simultant med varandra. En ny riktning slår 
inte igenom från ingenstans, den har nästan alltid så kallade förlöpare. 
Förespråkare för den idealrealistiska stilen och motståndare till den nya 
naturalistiska estetiken fortsatte att ha höga offentliga röster i pressen. De hade 
också stor makt inom teatern, som till exempel den före detta direktören för 
Kungliga teatern Erik af Edholm, som fortsatte att vara verksam som censor 
för Dramatens pjäser. Även vissa yngre kritiker som Nordensvan hade en 
ambivalent syn på den moderna teatern. Trots att han på 1880-talet anslöt sig 
till grupperingen av författare som kallas ”Det Unga Sverige” och som stod 
för en litteratur som skulle skildra verkligheten och vara samhällskritisk, 
förespråkade Nordensvan hela sitt liv en realism med måtta.286 Enligt 
konstvetaren Barbro Schaffer ansåg Nordensvan att konstnären aldrig ska gå 
över gränsen till smaklöshet vare sig det är en författare, bildkonstnär eller 
skådespelare.287 Verkligheten ska inte förskönas, men inte heller förgrovas. 
Vem som avgjorde var denna gräns gick var naturligtvis den individuella 
smakdomaren.288 

Under fin-de-siècle populariserades den realistiska litteraturen, framförallt 
den franska med författare som Zola, men även skandinaviska författare som 
Leffler och Benedictson, Ibsen och Strindberg.289 Det fanns i vissa läger ett 
starkt motstånd mot realism. Dess kritiker såg inte stilen som en kommentar 
till samtidens samhällsproblem, utan som ett symtom på tidens dekadens. 
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Realismens kritiker menade att narrativet gjorde dess konsumenter samma 
psykologiska och moraliska skada som om de upplevt det i verkligheten.290 

Litteraturforskaren Stephen Arata pekar på hur nära länkad realismen var 
med tidens feminism. Vid slutet av 1800-talet hade realismen blivit en stil som 
var associerad med fiktion av och för kvinnor och som främst handlade om 
kvinnors ifrågasättande relation till separata sfärer för könen.291 Arata menar 
att den fiktion som var skriven av och för kvinnor var under ständig attack, 
och att motreaktionen mot realismen framförallt var en backlash mot så kallad 
kvinnolitteratur.292 Samma rörelse fick fotfäste även i Sverige där realistisk 
fiktion, skriven av kvinnor och som behandlade kvinnors situation, stämplades 
som okonstnärlig så kallad tendenslitteratur eller indignationsdramatik.293 
Som fortsättningen på detta kapitel kommer att visa var några av Hartmans 
största succéer skrivna av kvinnor och behandlade kvinnors situation.  

Kungliga Teaterns elevskola 
Mellan 1878 och 1880 skolades Ellen Hedlund till skådespelerska på 
Dramatens elevskola. Under höstterminen 1878 anmälde sig 54 sökande till 
elevskolan, 12 manliga och 42 kvinnliga varav det antogs 3 män och 6 
kvinnor. Redan då var således tendensen tydlig att konkurrensen mellan 
flickor var större bland aspirerande skådespelare än bland pojkar. Även om 
det bakom siffrorna inte går att se vilken samhällsklass de sökande kom ifrån, 
visar talen att yrket började bli alltmer populärt som en möjlig framtid för 
flickor, alternativt att det ännu fanns få yrkesvägar tillgängliga för flickor som 
behövde försörja sig. 

Strax innan jul 1878 var det en offentlig uppvisning där publiken fick se 
eleverna göra deklamatoriska övningar.294 Journalisten ansåg dock att de flesta 
eleverna saknade begåvning för skådespelarkonsten. ”De få af eleverna, på 
hvilka man – efter denna ’öfning’ – torde kunna bygga några löften, äro herr 
Hamrin, som dock synbarligen alls icke har kungl. Teaterns elevskola att tacka 
för hvad han lärt, fröken Hedlund, om hvilken vi tro oss kunna säga 
detsamma”.295 I artikeln framkommer det att bara de manliga eleverna 
undervisades i gymnastik och fäktning av överste Nyblaeus. Gymnastikens 
popularitet var i uppsving under denna tid. Historikern Jens Ljunggren menar 
att Per Henric Ling, som var den inflytelserika grundaren av Lings gymnastik, 
utvecklade den som en väg för män att hålla sin inneboende aggressivitet inom 
en kontrollerad form. Detta i göticismens ambition att göra svenska män mer 
maskulina.296 Eftersom flickorna inte fick undervisning i fäktning och 
gymnastik går det att anta att skolan ansåg att de skulle avhålla sig från att 
finna sin styrka och aggressivitet, utan istället skolas in i den idealiserade 
femininiteten som föreskrev fysisk passivitet. Flickor skulle inte lära sig att 
springa, hoppa och svettas utan röra sig stillsamt och behagligt. Även 
deklamationsundervisningen var i viss mån könssegregerad. Teaterchefen, 
operasångaren Anders Willman undervisade de manliga eleverna i 
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deklamation och hans fru operasångerskan och skådespelerskan Hedvig 
Willman de kvinnliga. 297 Tillsammans med Anders Willman undervisade 
Henrik Christiernsson i plastik samt en gång i veckan i estetik, herr Theodor i 
dans, fröken Boman i tyska och franska språken samt fröken Willman i sång. 

Trots Flodmans uppmaning att inte släppa fram Hedlund på scen utan sätta 
henne i elevskolan verkar hon ha fått öva sig en hel del på tiljorna. Förutom 
att regelbundet statera i olika pjäser, hade hon i september 1878 en liten roll i 
A. Delvignes och J. Normands komedi Blackson & dotter.298 Där fick hon 
spela mot stora skådespelare i Dramatens ensemble som Gustaf Fredrikson 
och Gurli Åberg.299 Detta gav henne självklart tillfälle att studera dem. Kanske 
fick hon även ett och annat tips av dem. Det gav henne även rutin att möta 
publik, en inte oviktig lärdom i skådespelarutbildning. Genom att låta eleverna 
statera och göra småroller lärde de sig även teaterns repertoar, vilket 
underlättade textinlärning. Redan under 1879 staterade Hartman exempelvis i 
Dora av Victorien Sardou, en pjäs som hon 1890 skulle komma att gestalta 
titelrollen i.300 Enligt Nordensvan släpptes hon även fram i några flickroller 
som Fredrika (tretton år) i En hustyrann av Johan Vibe, som Anais i 
Debutanten och hennes far av Bayard och Théaulon, samt i En oslipad 
diamant av John Buckstone.301  

Den vilda ingenuen 
Hartmans utseende och utstrålning passade rollfacket som kallas ingenue.302 
Teaterforskaren Elin Andersen har studerat ingenuen och hur rollkaraktären 
utvecklade sig i tidens dramatik och i gestaltningar på scenen i Danmark.303 
Hon menar att den franska författaren Édouard Pailleron, trots att han 
dramaturgiskt följde mönstret för en så kallad pièce bien faite, var skaparen 
bakom en ny sorts ingenue på 1880-talet. Bakgrunden är enligt Andersen 
tidens vetenskap: ”Pailleron ser i kønnene i nye vanskeligheder. Når 
kærligheden forbindes med instinkter og drifter kan man icke længere vare 
sikker på, at den følger forrettningsperspektivets fornuft. Paillerons ingénuer 
er vilde piger.”304 Ett exempel på en sådan vild flicka var den unga hjältinnan 
Suzanne de Villiers i Paillerons pjäs Sällskap där man har tråkigt.305 Det som 
utmärker dessa vilda ingenuer är enligt Andersen: ”Deres herkomst er usikker, 
de er forældreløse eller børn af ’tvivlsomme’ forældre. Ofte er de opdraget i 
klosterskole og siden anbragt i huset hos rige borgere/adelige.”306 Suzanne de 
Villiers följer detta mönster som en föräldralös, oäkta dotter till en hertigson. 
Hon omhändertogs som barn av sin aristokratiska släkt, men gömdes i ett 
kloster som hon regelbundet rymde ifrån. Nu, när hon har blivit tonåring, bor 
hon hos sin farmor i en respektabel societet där man enligt författarens ironi 
har allmänt tråkigt. 

Suzannes oäkta börd gör att hon måste förkroppsliga idealiserad femininitet 
i ödmjukhetens och blygsamhetens tecken, men hon är tvärtom ett naturbarn 
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som ständigt chockerar sin stelt korrekta släkt. Vid sin entré i första akten, då 
hon kommer från ett besök i Paris, berättar hon att hon inte hittat sina pengar 
och därför bett främmande män om hjälp för att köpa en ny biljett. Suzanne 
förstod inte det opassande i detta. Suzanne de Villiers är ett så kallat enfant 
terrible, vilket karaktäriserar en person som inom en grupp chockerar sin 
omgivning, det så kallade ”svarta fåret”.307 Den vilda ingenuen säger sin 
mening utan självcensur, är för uppriktigt sanningsenlig samt har ett allmänt 
okonventionellt beteende som provocerar omgivningen. Än värre blir det när 
den 28-åriga sonen, som är Suzannes förmyndare, kommer hem och hon blir 
handlöst förälskad i honom och tar det erotiska initiativet. Genom att passera 
gränsen för det passande förvirrar hon sin förmyndare som inte vet hur han 
ska behandla henne, men anser det vara förkastligt att bli förälskad i sin 
myndling och drar sig undan. Detta gör Suzanne ännu mer förvirrad och i 
tredje akten bryter hon ihop och söker stöd hos sin farmor. Pjäsen slutar dock 
med att hon får både sonen i huset och släktens acceptans efter att farmodern 
adopterat henne och gjort henne till sin universalarvinge. 

År 1881 gjorde Édouard Paillerons pjäs succé på Théâtre Français i Paris. 
Den importerades till Sverige och spelades i huvudstaden, mer eller mindre 
samtidigt i tre olika uppsättningar som alla hade olika översättningar.308 
Aftonbladets kritiker Flodman jämförde uppsättningarna och skådespelarnas 
prestationer med varandra: 

Såsom Suzanne slutligen framstod fröken Hedlund i första akten såsom 
synnerligt intagande och naiv, men föll i den andra ned dels till ett banalt 
sjelfsvåld i ensemblescenen, dels till ett vredesutbrott, vid hvilket gracen var 
försvunnen. Fröken Hård eger för detta parti ej samma yttre resurser, som den 
förra, men hon gaf det med ädlare jämnmått, kanske ock med djupare 
känsla”.309  
 

Flodman återkommer i detta citat med kritik mot Hedlunds självsvåld som han 
här även kallar banalt. Självsvåld är samma ord som Flodman använde som 
negativ kritik om Hedlund både i Mellan barken och trädet och Slägtingar. 
Detta hade således inte slipats av under åren i elevskolan. Vad hon konkret 
gjorde för att åstadkomma denna respons går Flodman inte in på, mer än att 
hennes Suzanne hade ett vredesutbrott där han ansåg att hon förlorade gracen. 
I första akten fick hon dock hans gillande genom att vara intagande. Flodman 
jämförde henne med fröken Hårds gestaltning av Suzanne på Nya Teatern. 
Fröken Hårds gestaltning hade ädlare jämnmått och djupare känsla, men 
Hedlund passade utseendemässigt bättre för rollen. Flodmans ord tyder på att 
Hedlund gjorde något extra i sitt spel vilket betydde att hon i hans ögon blev 
självsvåldig, oädel och ograciös. 

Dagens Nyheter skrev att ”Fröken Hedlund gav Suzannes parti med stor – 
nästan för stor abandon - och gjorde understundom furore”.310 Abandon 
betyder ledighet, något självsvåldig, men på det hela en behaglig hurtighet.311 
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Furore är den italienska varianten av ordet furor och båda versionerna 
användes ofta under 1800-talet.312 När någon gör något inför en publik och 
gör furor eller furore betyder det att denna får stormande bifall och gör 
betydande lycka.313 Hedlund spelade således enligt kritikern med stor, nästan 
för stor behaglig, hurtig ledighet som gränsade till självsvåld, vilket 
resulterade i stormande lycka hos publiken. Den 27 oktober firade Dramaten 
det 25:e uppförandet av föreställningen vilket var en bekräftelse på 
uppsättningens publika popularitet. Den hölls också kvar på repertoaren flera 
säsonger framöver. Hartman repriserade rollen på Dramaten även 1894. 
Suzanne de Villiers blev också en av hennes gästspelsroller senare under 
1880-talet. Så trots att Flodman förordade fröken Hårds ”ädlare jämnmått” på 
Nya Teatern, var det Hedlunds rolltolkning som medverkade till Dramatens 
publiksuccé.314 

Samma år som uppsättningen hade premiär kom en ung aspirerande 
författarinna till Stockholm för att utbilda sig till lärarinna. Selma Lagerlöf 
hade fått slåss mot sin fars motstånd mot hennes utbildning och visste därför 
något om flickor som trotsar den äldre generationens auktoritet. Hon vittnade 
senare om att hon redan som barn kände att hon hade ett vidunder inom sig.315 
Lagerlöfs stora nöje under sin utbildningstid var Stockholms teaterutbud.316 
Hon tog så djupt intryck av huvudstadens teaterliv att hon inspirerades till 
poesi. Under ett par års tid diktade hon sextiofyra sonetter som skildrade olika 
skådespelares och operasångares rolltolkningar och hennes reaktion på dessa. 

Hartman förärades tre sonetter varav en var om hennes Suzanne de Villiers. 
Ulla-Britta Lagerroth har analyserat dikten och menar att Lagerlöf lyckades 
förmedla många fler detaljer i Hedlunds skådespeleri än vad kritikerna gjorde. 
Enligt Lagerroth gav Lagerlöf ett intryck av skådespelerskans utseende, 
moderna klädsel och utstrålning som något ”ungt, vitalt och frejdigt”.317 
Lagerlöf beskriver även sin egen och publikens reaktion på Hedlunds spel. 
Hon intygade att Hedlund fick publiken med sig i sina humoristiska utspel 
som publiken svarade på genom att skratta. Lagerlöf visade även att 
skådespelerskan fick publiken att känna med Suzanne och dela hennes smärta. 
Denna upplevelse, som Lagerlöf menade att hon inte var ensam om att erfara, 
kommer inte fram i recensionerna. Lagerlöfs sonett berättar att publiken 
uppskattade och blev känslomässigt drabbad när Hedlund spelade allvarliga 
scener på ett sätt som kritikerna verkar ha varit oförmögna att ta till sig. Jag 
delar Lagerroths analys att Lagerlöf, långt mer än kritikerna, uppfattade både 
sorgen i Hedlunds spel och det emancipatoriskt vilda i hennes rolltolkning. 
Lagerlöf var född 1858 och kan därför ses som representant för den unga 
kvinnliga publikkategorin som kunde känna igen sig i skådespelerskans 
tolkning. 

Även i den franska tidningen Officiel-artiste skrevs det 1883 om Hartmans 
tolkning. Då hette hon inte längre Hedlund, utan Hartman. Kritikern A. 
Backman komplimenterar Hartman framför de andra skådespelarna i 
recensionen, där hennes tolkning beskrivs som levande och ”espiègle” som 



75 

betyder vaken och busig, men utan illvilja. Backman skriver att rollen passar 
utmärkt för denna stora konstnärinna.318  

När Hartman 1889 gästspelade i Finland var hon Dramatens mest lysande 
kvinnliga stjärna och på väg mot divaskapet. Hon valde då att inleda gästspelet 
som Suzanne de Villiers. Nästa kapitel i denna avhandling kommer mer 
ingående att undersöka detta gästspel, men här framhålls rolltolkningens 
genomslagskraft även i Finland. Hufvudstadsbladet skrev att Hartman ganska 
omedelbart vann publiken och blev framropad inför öppen ridå efter varje akt. 
Efter tredje akten framropades hon sju gånger för att motta publikens hyllning, 
som inte bara bestod av handklappningar och bravorop, utan även 
blomsterkorgar. 

’Suzanne de Villiers’ uppsluppet glada, men samtidigt starkt lidelsefulla 
karaktär synes som enkom gjord för fru Hartmans hurtiga och warmblodiga 
skaplynne och den krydda af behagfull konstlöshet, hwarmed fru H. sätter en 
så utsökt smak på sina roller, är den egenskap som framför allt gör hennes spel 
omotståndligt fängslande, liksom hela hennes person är det. Fru H. besitter en 
wirtuosmässig färdighet i handteringen af hela den rikt wexlande apparat af 
faconer och stämningar, hwaröfwer en halft utwexlad dam på gränsen mellan 
skol= och balsalen förfogar. Det ligger dessutom en sådan färgrikedom öfwer 
den bild fru H. framkallar, der finnas chatteringar insatta ställvis och af utmärkt 
werkan. Man swäfwar tack vare denna konstnärliga säkerhet aldrig i 
tweksamhet om hwad meningen är.319 
 

Recensionen är skriven av en åskådare som drabbades av Hartmans spel, 
utstrålning och skönhet. Även om inte alla som såg henne kände likadant, bör 
det noteras att denna anonyma kritikers hyllning betonar att det var hennes 
okonstlade behagfullhet som var huvudorsaken till det fängslade i hennes spel. 
Jag menar att det som här kallas ”behagfull konstlöshet” var samma egenskap 
som Flodman såg som negativt självsvåld. Vad denna egenskap exakt bestod 
av förutom en behaglig, hurtig ledighet som gränsade till självsvåld är oklart, 
men tydligt är att detta var en vattendelare som fängslade vissa och fick andra 
att ta avstånd. Visserligen hade Hartman säkert utvecklat rolltolkningen under 
de åtta år som gått mellan premiären och gästspelet i Helsingfors, men det ter 
sig osannolikt att hon skulle ha ändrat essensen i den eftersom den redan 1881 
var en publiksuccé. Citatet ovan speglar även Lagerlöfs upplevelse av 
Hartmans gestaltning av Suzannes nyanser i stämningar och känslolägen. Det 
var yrhättans olika lägen hon gestaltade, inte den tillrättalagda idealiserade 
femininiteten. Dessutom intygar recensenten i citatets sista mening att 
tolkningen var medvetet utförd. Det betyder att Hartman, rimligen redan som 
Ellen Hedlund, hade tänkt, tolkat och repeterat, inte bara gått upp på scen och 
följt varje infall. 
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Historisk kontextualisering: Sedlighetsfejden och striden om 
kvinnans sexualitet 
De två roller som kom att bli Hartmans signaturroller var skrivna av två av 
Sveriges mest kända och omdebatterade författarinnor, Anne Charlotte Leffler 
och Victoria Benedictsson. En räddande engel och I telefon hade premiär 
1883 och 1887. Det var strax före, respektive mitt under, den så kallade 
sedlighetsfejden. Sedlighetsfejden var en nordisk debatt om manlig och 
kvinnlig sexualitet och moral under 1880-talet, som stundom tog sig 
oförsonliga uttryck. En räddande engel är ett direkt inlägg i debatten genom 
sin kritik mot en typ av maskulinitet och manlig sexualitet som ser flickor och 
kvinnor enbart som erotiska villebråd, även om pjäsen föregick 
historieskrivningens datering av fejden. I telefon var ett indirekt inlägg i fejden 
genom att måla upp bilden av en utopisk relation mellan man och kvinna i 
jämlikhetens tecken. Det finns därför anledning att sätta Hartman och hennes 
tolkningar av dessa roller i kontext med sedlighetsfejden som var en dominant 
faktor i Sverige och vilken i stort sett alla aktörer inom kulturlivet var tvungna 
att under dessa år förhålla sig till. Publiken som såg Hartman i uppsättningarna 
av dessa pjäser var säkert inte okunniga om den pågående debatten och 
uttalanden om Hartmans tolkningar, som exempelvis recensioner, gjordes i 
skuggan av den pågående striden. Därför följer här en kort introduktion. 

Ursprunget till sedlighetsfejden går att spåra till första halvan av 1800-talet. 
Litteraturforskaren David Gedin menar att sedlighet är ”så centralt för det 
borgerliga 1800-talssamhället att det kan sägas inbegripa hela dess etiska och 
estetiska grundval”.320 Sedlighet innebar ursprungligen inte bara en hög 
sexualmoral utan hänvisade också till olika dygder som en god medborgare 
skulle besitta, enligt den borgerliga 1800-talskulturen, som till exempel 
förnuft, laglydighet, behärskning och respektabilitet.321 Under seklet 
utvecklades begreppet dock att framförallt syfta på sexualmoral.  

Under andra halvan av 1800-talet spreds ideologin om kvinnlig 
emancipation vilket ledde till en etablerad feministisk organisation i och med 
bildandet av Fredrika Bremerförbundet 1884. Där propagerades för så kallad 
”Handskemoral”.322 Därmed anslöt sig den unga kvinnorörelsen till idéer som 
fanns hos den puritanska feminismen i Storbritannien. Där, liksom i Sverige, 
hade den delvis sitt ursprung i protester gentemot de lagar som infördes under 
1860-talet för att söka begränsa spridningen av veneriska sjukdomar. 
Hälsovårdsmyndigheten förutsatte att det var de prostituerade som spred 
smittan och inrättade den så kallade reglementeringen som stigmatiserade de 
prostituerade.323 Denna officiella dubbelmoral framkallade en storm av 
protester från framförallt kvinnor, men också män som var anhängare av en 
moralistisk ideologi som hävdade att det var den manliga sexualiteten som 
måste stävjas.324 Dessa diskussioner ska ses mot fonden av ett delvis förändrat 
maskulinitetsideal i Sverige. Tjeder visar att förföraren var ett ideal som ökade 
i popularitet hos medel- och överklassmän under de sista decennierna av 1800-
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talet. Även tidens pornografi pekar mot en popularisering av mannen som 
aktiv förförare och kvinnan som en passiv partner som inte behövde visas 
någon hänsyn.325 För moralisterna av båda kön var Don Juan en 
maskulinitetstyp som skulle bekämpas och ansågs som omanlig och i 
avsaknad av karaktär, men för många män framstod han som en hjälte och ett 
maskulint ideal.326 

På 1870-talet hade den för nordisk litteratur mycket inflytelserike danske 
litteraturvetaren Georg Brandes i artiklar och föredrag uppmanat tidens 
författare att behandla dagsaktuella, samhälleliga teman och konflikter, 
däribland den så kallade ”kvinnofrågan”. Denna appell fann jordmån hos de 
naturalistiska författarna i hela Norden, kvinnliga såväl som manliga. Den 
tändande gnistan till sedlighetsfejden var Brandes svar på anklagelserna från 
den danska kvinnosakskvinnan Elisabeth Grundtvig i ett antal ursinniga och 
ironiskt nedlåtande artiklar under 1886. I Grundtvigs föredrag ”Nutidens 
sædelige lighetskrav” hade hon gått till storms mot den manliga 
dubbelmoralen och menade att män måste kunna lära sig att behärska sin 
sexualitet precis som kvinnor hade gjort genom tiderna. Hon brännmärkte 
också de naturalistiska författarnas krav på sexuell utlevelse, liksom de så 
kallade kulturkvinnor som anslöt sig till deras uppfattning.327 

I debatten som följde utkristalliserades två olika läger inom den 
feministiska rörelsen: den puritanska feminismen representerad av Fredrika 
Bremerförbundet som fördömde Brandes och hans likar, samt den så kallade 
tredje vägen, representerad av författarinnor som till exempel Anne-Charlotte 
Leffler, Victoria Benedictsson och Ellen Key. Den sistnämnda kom med sin 
kärleksideologi att bli inflytelserik som feminist och pedagog långt in på 
1900-talet och även långt utanför Sveriges gränser. Utan att ansluta sig till 
Brandes, vars åsikter även omfattades av många manliga författare bland 
andra August Strindberg, hävdade de att kvinnor hade en egen sexualitet som 
de borde få ge uttryck för.328 

Konflikten splittrade kvinnorörelsen. Vissa mycket inflytelserika 
feminister som Sigrid Adlersparre och Anna Retzius ansåg sig inneha 
tolkningsföreträde angående hur en, visserligen progressiv, men framförallt 
respektabel, kvinna skulle tänka och bete sig. De var inte beredda till 
kompromisser vilket i praktiken innebar utfrysning av tredje vägens röster i 
deras tidskrifter samt indragandet av stipendier till kvinnliga författarinnor 
som anslöt sig till tredje vägens åsikter. Detta slog mycket hårt mot flera 
skribenter genom att stänga av möjligheten till levebröd, då Sverige som ett 
litet land inte hade många medier som var öppna för kvinnliga litteratörer.  

En räddande engel 
År 1883 gjorde den 23-åriga Hartman succé med sin tolkning av den 
fjortonåriga Gurli i En räddande engel av Anne-Charlotte Leffler.329 Gurli var 
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en underordnad roll och medverkar bara i ett par scener, men i dessa gjorde 
skådespelerskan ett bestående intryck på publiken. Gurli var hennes definitiva 
genombrott. Hartman fortsatte att spela denna roll under hela sin karriär och 
även efter sin comeback på 1920-talet. Vid urpremiären den 15 oktober 1883 
var En räddande engel förpjäs eller så kallad lever de ridau till kvällens 
huvudattraktion, dramat Sanna kvinnor, även det skrivet av Leffler. 

Pjäsens handling kretsar kring Gurlis äldre syster Arla, som sjuttonårig ska 
invigas i vuxenlivet samt introduceras på äktenskapsmarknaden genom sin 
första bal som föräldrarna anordnar i hemmet. Gurli har ännu ej konfirmerats 
och anses därför för ung för att få vara med på balen, till hennes stora förtret. 
Oskuldsfull och utan ett skyddande pansar av misstänksamhet möter 
storasystern en cynisk värld av skvallrande ungkarlar, intrigerande mödrar, 
blaserade baldrottningar och neurotiska ungmör. Det enda väsentliga kapital 
som flickorna förfogar över, i konkurrensen om att finna en äkta man, är 
ungdom, rikedom, skönhet och börd. Lyckas de inte finna en gemål, vilket på 
1880-talets ansågs som den viktigaste uppgiften i deras liv, väntar dem en 
framtid att som föraktad ungmör få leva i nåder hos någon anhörig, eller sträva 
med ett lågavlönat yrke som exempelvis sömmerska. Arla blir uppvaktad av 
en medelålders förförare som hon i slutet av kvällen förälskar sig i. Gurli, som 
spanat på balen genom en dörrspringa, anar denna flirt. Hon öppnar ofrivilligt 
systerns ögon för mannens karaktär när hon i den sista scenen avslöjar att 
samme man har uppvaktat henne i kälkbacken och där använt samma 
förförelsefraser till henne som han har sagt till den äldre systern på balen.  

En räddande engel är en svidande kritik mot balen som initiationsrit till 
vuxenlivet, mot konventionen som utsätter unga flickor för männens 
sexualiserande blick, mot den normativa femininiteten som avkrävs 
oskuldsfull omedvetenhet och samtidigt medvetenhet om sin erotiska 
attraktionskraft. I förlängningen kritiserar Leffler med sin pjäs äktenskapet 
som enda väg för flickor att förverkliga sig.330 Som Gedin påtalar är novellen 
En bal i societeten, som pjäsen Den räddande engeln bygger på, ett exempel 
på de kvinnliga 80-talisternas nedmontering av balen som äktenskapsmarknad 
och i det längre perspektivet en kritik av kärnfamiljen och kvinnlig 
underordning.331 

Divakod: Signaturrollen 
År 1897, det vill säga året innan Hartman lämnade teatern, skrev Emil 
Grandinson, som var litteratur- och teaterkritiker och sedermera regissör, en 
artikel om henne i tidskriften Ord och bild. Den var inte odelat positiv och 
kommer att diskuteras även i senare kapitel. Angående Gurli menade 
Grandinson att Hartman ännu som trettiosjuåring kunde ”lefva sig in i ton-
årens känsloliv” och framställa rollen lika ”omedelbart, käckt och naturligt” 
som på premiären fjorton år tidigare.332 Tonåringen var vid denna tid ett nytt 
begrepp och en ny identitet. Det är omöjligt att säga om detta är första gången 
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som en skribent använde begreppet i svensk press, men en ansenlig mängd 
tidningsmaterial har studerats inom ramen för denna forskning och 
Grandinsons användning av ordet den första som har upptäckts. 

Tidigare under 1880 och 90-talen användes begreppet ”backfish” eller lika 
ofta ”flicka i slynåren” eller bara ”slyna”. Jag tolkar uttrycket att en flicka i 
slynåren var tidens beteckning för en flicka som inte längre var barn, men som 
ännu inte hade blivit kvinna och var mitt uppe i sin transformation från barn 
till vuxen. Detta var enligt tidens ideologi en mycket känslig ålder för båda 
könen, som David Tjeder visat i sin avhandling om 1800-talets maskuliniteter 
i Sverige.333 Eftersom backfish idag är ett begrepp som inte används och flicka 
i slynåren och slyna idag framstår som negativt laddade ord, vilket det i viss 
mån även gjorde under dåtiden, används i denna avhandling det mer moderna 
begreppet tonåring. Förutom att det är vad Hartmans femininitet framställde i 
hennes flickroller, är det mer begripligt för en nutida läsare, även om 
användningen av ordet något föregrips. Det är således här, under det tidiga 
1880-talet, som identiteten som tonåring myntades. Att benämningen på den 
unga tonårsflickan allmänt var slyna, eller möjligtvis flicka i slynåren, berättar 
något om tidens syn på henne. Hon var ännu inte socialiserad in i normativ 
femininitet. Att benämna henne som slyna var att påtala att detta var en 
femininitet som måste korrigeras för att bli rumsren. Detta pekar mot att 
flickan i de så kallade slynåren associerades med en pariafemininitet, eller i 
alla fall var risken påtaglig att tonåringen skulle utveckla en sådan om hon inte 
vingklipptes och korrigerades i tid. 

Kritikerna var efter premiären generellt positiva till Hartmans tolkning av 
Gurli, men de ger ingen föraning om den ikonstatus rolltolkningen skulle 
komma att få. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning menade att i denna roll 
fick Hartman använda sin komiska begåvning.334 Dagens Nyheter ger 
Hartman erkännande för styckets framgång: ”Man får söka länge innan man 
på någon scen kan uppleta ett motstycke till denna skådespelerskas förmåga i 
återgifvandet af med barnslig oskuld parad nästan tjufpojkaktig 
skalkaktighet.”335 Flodman i Aftonbladet skriver inte ut vad han egentligen 
tyckte om rolltolkningen, men att den ”särdeles väl egnar sig för hennes 
[Hartmans] individualitet”.336 Gurli ansågs allmänt som mycket så kallat 
naturligt eller kanske snarare illusoriskt gestaltad av Hartman: 

Från början till slut aldrig något som icke skulle höra till saken, aldrig en 
twehågsenhet, aldrig en realism som slår öfwer målet, allt träffsäkert, rikt. 
Hwilken omfattande, på detaljer öfwerflödande bild ger icke fru Hartman af 
denna halfwilda jargon i korta kjolar, som wet allt, hört allt och erfarit allt, men 
ännu ser på det hela med naivitetens ögon. Det finnes enskilda ställen i fru 
Hartmans spel som Gurli, der känslan och tekniken så innerligt sammansmälta, 
att man tror sig se rama werkligheten framför sig, trots salong, ramplågor och 
kulisser. Och de äro icke många som i glada roller kunna komma oss helt att 
glömma dem.337 
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Att recensenten tyckte sig se verkligheten tyder på att Hartmans Gurli var en 
tonårsflicka som var igenkännbar för publiken. Den halvvilda jargongen syftar 
sannolikt på Hartmans energiska sätt att röra sig. Hon hoppade och sprang en 
hel del som Gurli vilket kopplar rolltolkningen till femininiteten yrhätta. 
Hennes fysiska handling i sista scenen när hon hoppade upp i schäslongen 
beskrivs av en kritiker ”såsom en jagad katt i ett träd”.338 I en dansk tidning 
beskrevs hennes rörelser i schäslongen: ”hendes Tumlen i Puderne paa 
Sophaen, hvor hun skal overnatte, men hvor hun, istedetfor at gaae til Ro, 
boltrer sig som en kaad Delphin”.339 Hartmans rörelsemönster jämfördes 
således med djur och företrädesvis vilda djur. Visserligen är katter 
domesticerade, men anses samtidigt vara omöjliga att träna till lydnad och 
associeras av många med en viss opålitlighet. 

När Hartman gästspelade i Finland 1889 jämfördes hennes gestaltning av 
Gurli med den tolkning som Hilma Bruno (1856-1928) gjort som hade spelat 
rollen i Helsingfors. Bruno var vid denna tid en av Svenska Teaterns kvinnliga 
stjärnor.340 Recensenten ansåg att Brunos Gurli visserligen var det mest 
muntra hon presterat hittills, men mot Hartmans ”ytterligare påspädning af det 
skrattretande” med en ”djärf och yster lek med galenskaper” och med ”vågade 
språng, pojktag och burleska tonfall”, fanns det ingen jämförelse.341 
Visserligen bedömde skribenten Hartmans gestaltning av Gurli, med sin 
komik, som mindre ”sann” än Brunos, och mer av ett sceniskt 
glansnummer.342 Han betonade att han inte förstod hur två så olika tolkningar 
har kunnat göras av författarinnans tydliga instruktioner angående rollen. 
Därmed påvisade han på det unika i skådespelarkonsten.  

Skribentens förvåning visar att dramatikerns ord, både repliker och 
scenanvisningar, ännu uppfattades som en exakt läsart, som egentligen inte 
tillät olika uppfattningar av rollen, ändringar eller tillägg, utan mer eller 
mindre var en mall som skådespelaren och instruktören skulle följa. Inom 
dessa ramar erbjöds vissa variationer i gestaltningen som ansågs bättre eller 
sämre. Även skådespelarens utseende och figur skulle passa mallen, som vi 
sett med Flodmans recension av Hartmans och Hårds olika Suzanne de 
Villiers. Tillägg av skådespelaren i form av fysiska handlingar och gester som 
gick utanför den traditionella spelstilens mall samt självständig läsart 
uppfattades som något nytt av vissa kritiker. 

År 1884 skrev författaren och teatermannen Frans Hedberg om Hartman 
och menade att hon i stort sett endast ”skapat” en roll hittills: Gurli.343 Med 
detta säger han sig mena att skådespelerskan har uppgått i rollen helt och hållet 
samt med sitt uttryck genomlyst karaktären och den tid som den uppstått i.344 
Trots att Hedberg beundrade Hartmans gestaltning, ansåg han att pjäsens 
budskap överskuggades av hennes humoristiska tolkning. Gurli borde, enligt 
Hedberg, ses som ett varnande exempel på degenereringen av dagens ungdom, 
men att Hartman med sitt komiska spel fick sympatierna på sin sida och 
därmed underminerade rollens syfte.345 I parentes bör tilläggas att inga källor 
tyder på att Leffler delade denna synpunkt. Enligt Hedberg omvandlade 
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Hartman således Gurli från en negativ karaktär till en positiv dito. Även 
Grandinson anser Gurli vara ett exempel på ”den moderna, brådmogna 
barnatypen, som skulle göra oss oroliga för framtiden och stämma oss 
melankoliska, om ej framställningens sunda fraicheur och omotståndligt goda 
humör bröt udden af figurens lilla innebörd af fin de siècle-depravation”.346 
Grandinson menar att skådespelerskans inlevelse gjorde figuren levande och 
därmed underminerade det tendentiösa som fanns i den skrivna karaktären.  

Dessa uttalanden framhåller det subversiva med karaktären Gurli. Gurli 
ansågs vara en oönskad femininitet i vardande. I förlängningen betyder det att 
i och med att Hartman förstärkte det roliga, livsbejakande och vilda i Gurli 
och därmed förvandlade karaktären från ett varnande exempel till en 
publikfavorit, så populariserade hon en subversiv karaktär och framställde 
Gurli som en attraktiv alternativ femininitet. 

 

 
Bild 4. Ellen Hartman som Gurli i En räddande engel, 1884, fotograf E. Hohlenberg, 
Köpenhamn, Musikverket, Musik- och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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De ikoniska scenerna 
Det var ett par scener i Hartmans gestaltning som gjorde hennes framställning 
av Gurli ikonisk. Hedberg framhåller framförallt två ögonblick vilka ofta 
återkommer i redogörelserna för rolltolkningen. Det första var en stum scen 
när balen lider mot sitt slut. Gurli smyger in i flickornas omklädningsrum, 
sätter på sig smink, improviserar en balklänning med hjälp av en filt och 
provar olika poser som en blasé världsdam.347 Lefflers scenanvisning för 
scenen lyder: ”Gurli. /ensam, sätter sig framför spegeln, undersöker blommor 
och balböcker, som ligga glömda; pudrar sig, fäster en blomma i sitt hår och 
speglar sig med handspegeln. Tar en solfjäder och viftar sig med, studerar 
olika ställningar, springer upp, ut i kabinettet och slår upp dörren i fonden”.348 

Denna scen är dokumenterad med tre fotografier som togs i en ateljé, 
antagligen under gästspelet i Köpenhamn 1884.349 Hartman som Gurli syns på 
väg mot sminkbordet på första fotografiet. Hon har ett skälmskt eller kanske 
snarare busigt ansiktsuttryck. Det är detta uttryck som recensenterna kallar för 
”skalkaktigt” och ”tjuvpojksaktigt”. På nästa fotografi böjer hon sig ned för 
att börja pudra sig. Enligt den danska författaren och journalisten Edvard 
Brandes pudrade hon sig ”med vippan som den sötaste Pierrot”.350 Pierrot är 
en teaterfigur som är vitsminkad i ansiktet vilket antyder att Hartman som 
Gurli pudrade och sminkade sig överdrivet mycket, vilket ungdomar som är 
ovana vid smink ofta gör. Exakt vad Hartman gjorde med pudret är oklart, 
men om jag för ett ögonblick tillåter mig att tänka som skådespelerska, så kan 
jag konstatera att löst vitt puder och en puderpuff är rekvisita som erbjuder 
många möjligheter att både sätta det på sig, hälla ut det och även skapa 
pudermoln med. Hartman satte också blommor i håret.351  

På det sista fotografiet, bild nr. 4, sitter hon som Gurli på stolen i en avmätt, 
tillbakalutad ställning och fläktar sig med en solfjäder. Det syns att hon är 
hårdsminkad runt ögonen och ögonlocken är halvslutna. Detta är en av de 
parodiska poser Hartman gjorde av en blaserad världsdam. På detta foto syns 
att en pläd ligger slängd på soffkanten. Här är filten enfärgad, men enligt 
scenografiritningen var filten som användes på Dramaten grå- och rödrandig 
och tillhörde Hartman privat.352 Efter att hon sminkat sig tog Hartmans Gurli 
pläden och fäste den bak i midjan så att den bildade en turnyr och ett släp 
vilket var högsta mode i kvinnlig klädedräkt år 1883. Imiterande en tidstypisk 
baldrottning strosade Hartman som Gurli fram och tillbaka över scenen. En av 
Selma Lagerlöfs sonetter handlar om detta ögonblick.353 Ulla-Britta Lagerroth 
hävdar i sin tolkning av den att skådespelerskan troligtvis även tog en tur i 
balsalen som syntes när dörren i fonden öppnades.354 Det finns ingen klar källa 
som styrker detta, men dock så upplevde en dansk kritiker ”[h]endes Luren 
ved Døren til Balsalendet” som en höjdpunkt.355 Det faktum att filten som hon 
använde som turnyr var hennes privata tyder på att detta var en fysisk handling 
hon skapat när hon repeterade pjäsen hemma hos sig. Varför Dramaten inte 
kunde tillhandahålla en pläd åt henne är okänt, men möjligtvis valde hon att 



83 

använda sin privata eftersom hon kände sig trygg med den, visste hur den 
fungerade och kunde manövrera den. 

Scenen i flickornas omklädningsrum och fortsättningen med Gurli som 
imiterade en världsvan baldrottning blev omåttligt populär. Konsekvensen av 
Hartmans gestaltning av en överdriven efterhärmning av koderna för en 
femininitet som kan kallas mondän världsdam, blev att Hartman som Gurli 
skapade en parodi av denna femininitet. Härmed synliggjordes för publiken 
att idealiserad femininitet inte är naturgiven för en kvinna utan lärs in och 
reproduceras. En recension påpekar: ”Den nattliga stumma scenen 
applåderades öfvermåttan”.356 Hartmans spel slog verkligen an på publiken. 
”Skrattsalfvorna höllo på att aldrig taga ett slut, då hon med filten som draperi 
sjåpade sig af och an längs scenen, liksom då hon låtsade sofva, med de smala, 
röda, små benen uppkrupna på soffan…”357  

I Lagerlöfs andra strof om Hartmans Gurli finns en antydan om ytterligare 
en dimension i rolltolkningen.  

Att allaredan balen gått till ända,  
Tänk om hon hade blott en enda ”frack”  
Att ta till föremål för sin attack 
Hon skulle helt dess ägare förvända.358  
 

Raderna låter ana att när Hartmans Gurli tränade sig på att bli en baldrottning 
spelade skådespelerskan fram att karaktären redan visste hur hon skulle 
förvända ögonen på män. Denna segrande visshet om sin erotiska 
dragningskraft, uppfattade publiken som komisk på grund av karaktärens 
ungdom. Raderna styrker att Hartman spelade Gurli som att hon var medveten 
om sin egen sexualitet, fast hon samtidigt var oskuldsfull och barnslig. 
Möjligheten till denna tolkning finns i texten. Gurli är brådmogen och har 
redan genom den uppvaktande kaptenen i kälkbacken fått mäns 
objektifierande blick riktad mot sig. Därmed går det att gestalta karaktären 
som att hon redan anar instinktivt vad män vill ha och vad hon själv, när hon 
blivit vuxen, förväntades att ge dem. Varje flicka som ville komma någonstans 
i det ultra-patriarkala oscarianska samhället var tvungen att lära sig att 
förkroppsliga den idealiserade femininiteten på något sätt.  

Hartman försökte inte tona ner Gurlis brådmogenhet utan snarare 
framhävde henne som en sexuellt medveten flicka. Genom att Hartman 
spelade fram Gurlis maskerad med naiv tvärsäkerhet och överdrivna åtbörder 
betonade hon samtidigt hennes barnslighet. Resultatet blev en parodi på det 
artificiella i den idealiserade femininiteten mondän baldrottning. Lagerroth 
antyder att det inte är omöjligt att det fanns en kritisk udd i Hartmans maskerad 
som Gurli. Den kritiska dimensionen i gestaltningen är enligt min uppfattning 
helt uppenbar. Huruvida denna parodi var medvetet feministisk eller endast 
sprungen ur skådespelerskans spelglädje och vilja att locka till skratt, är dock 
okänt. Vad som är vad är i sammanhanget oväsentligt, eftersom resultatet ändå 
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talar sitt tydliga språk. Detta påstående stöds av författaren Gustaf af 
Geijerstam i en artikel. Där intygar han att den som har sett Hartman gestalta 
Gurli aldrig kommer att glömma det: 

Hur fru Hartman bär sig åt för att gifva rolen, såsom hon gjorde, skall jag låta 
vara osagdt. Men visst är, att hon berättade en hel del intima saker ur flicktiden 
vid 14 år för alla, som sågo henne. Hon berättade om koketteriet, om 
brådmognaden, om romankunskapen om lifvet, om det tidigt vakna begäret, om 
vetgirigheten på det förbjudnas område, och alt detta med bibehållande af 
barnet i hvarje gest, hvarje min, hvarje uttryck. Det var en verklig tidstyp, 
medvetet och troget återgifven, och fru H. har med all säkerhet i och med denna 
uppgift, funnit ett fält, som lemnar rum för nya eröfringar af samma slag.359 
 

Af Geijerstam visste inte då artikeln skrevs strax efter premiären hur 
sannspådd han i sin sista mening skulle komma att bli. Men hans recension 
visar att det i samtiden fanns åskådare som inte bara såg humorn i Hartmans 
tolkning, utan även den kritiska och avslöjande udden.  

Jag vill även öppna för möjligheten att vissa i publiken kunde läsa 
Hartmans rolltolkning som självironisk. I sin persona som celebritet iscensatte 
hon sig själv just som en mondän världsdam. Visserligen kombinerade hon i 
offentligheten denna femininitet med yrhättan, men det var allmänt känt att 
hon kunde koderna för världsdamen som kunde förvända synen på män.360 
Vid tiden för genombrottet med Gurli var Hartman redan en celebritet i 
Stockholm. Rimligtvis hade många av åskådarna på Dramaten en förkunskap 
om Hartmans iscensättning av sig själv som offentlig person. Denna 
förkunskap om Hartman som celebritet torde ha öppnat för publiken att läsa 
in en nivå av självironi i hennes tolkning av Gurli. 

Förutom scenen i flickornas omklädningsrum var det ytterligare ett par 
scener i föreställningen som var avgörande för rolltolkningens 
genomslagskraft. Ett av de mest omtalade ögonblicken var när Hartman som 
Gurli, strax efter sin tur i den hemmagjorda balstassen, enligt scenanvisningen 
”springer tillbaka till chaiselongen, tar filten och sveper in sig i den samt 
springer ut i fonden”.361 Hon ropar på Arla och de två systrarna återvänder till 
schäslongen där de utbyter förtroenden om män och kärlek. Troligtvis var det 
efter hon sprungit ut i fonden, ropat på systern och sprungit tillbaka in igen 
som Hartman tog ett stort språng och hoppade upp på schäslongen och kastade 
av sig sina röda tofflor. Tofflorna skickade hon iväg så att åtminstone en ofta 
gjorde en stor lyra upp mot logebalkongerna och ut över publiken.362 Hartman 
själv vittnade om den fysiska handlingen samt att publiken tävlade om att 
fånga tofflorna och försökte ta dem med sig som souvenirer.363 När hon 
spelade Gurli för 137:e gången slog toffeln ”ganska omilt ner i en herres famn 
på parkett. Med en trolleriprofessors färdighet lät han den försvinna i sin 
rymliga höga hatt”.364  

Det visar på att den moderna celebritetskulten omfattade Hartman, där 
samlandet av souvenirer som ägts eller burits av idolen i fråga utmärker varje 
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seriöst idolskap. Vaktmästaren var ofta tvungen att i pausen leta upp de som 
fångat tofflorna och kräva tillbaka dem. De i publiken som fångade en toffel 
kunde mäta storleken på Hartmans fötter och känna värmen från hennes kropp, 
kanske till och med lukten av hennes svett. Symboliskt sett kunde de fånga 
både en bit av karaktären Gurli och Hartman som celebritet. På så sätt 
expanderade skådespelerskan som Gurli sin kroppslighet över hela 
teaterrummet. Denna kroppsliga expansion i teatersalongen läses här som en 
metafor för kvinnors successivt ökade närvaro i det offentliga rummet. Detta 
ögonblick var kvar i minnet hos publiken i årtionden efteråt. Under Hartmans 
gästspel i Göteborg 1894 meddelade pressen att ”när hon till sist, sprang upp 
i sin improviserade bädd, så kände publikens förtjusning inga gränser”.365 

Den mest känsliga scenen för 1880-talets sedliga ideologi var den sista. Där 
berättar Gurli för Arla att kaptenen också hade uppvaktat henne i kälkbacken 
och formulerat sin kärleksförklaring med samma ord. Denna scen kom strax 
efter episoden med tofflorna, när Gurli har hämtat systern till schäslongen och 
söker avkräva henne rapporter från balen. Gurli talar mycket öppet om kärlek 
och visar mycket intresse för män. Under samtiden var en ung flickas 
sexualitet tabu. 

Karin Johannisson har visat att kvinnor under andra hälften av 1800-talet 
inte ansågs besitta sexuella känslor.366 Johannissons bok Den mörka 
kontinenten handlar om den kvinnosyn som uppstod under andra hälften av 
1800-talet vilken var en följd av den intensiva forskning som bedrevs för att 
finna biologiska orsaker till kvinnans underlägsenhet gentemot mannen. 
Enligt Johannison var kvinnoemancipationen och kvinnosjukligheten två 
begrepp som kom att bli starkt sammankopplade.367 Eftersom kvinnans energi 
behövdes för reproduktionen, ansågs hon ha nått ett lägre stadium i 
evolutionen.368 Genom att visa att kvinnan var styrd av sitt underliv 
bekräftades hon som olämplig för det offentliga rummet, men trots att könet 
ansågs styra kvinnans kropp sågs det ändå som onormalt att hon hade sexuella 
känslor. Detta gällde i ännu högre grad unga flickor. Detta tabu lyckades 
Hartman parera genom att leverera replikerna om Gurlis erfarenheter i kärlek 
med fullkomlig tvärsäkerhet och så kallat burleska tonfall.369 Detta 
uppfattades som naivitet och upplevdes som komiskt.370 

Arla: Är du inte ett barn? Du har ju inte gått och läst ännu.  
Gurli: Nå, än sen? Den der läsningen är ju bara en ceremoni som jag 
underkastar mig för mammas skull. Och inte må du tro att det är konfirmationen 
som gör oss till qvinnor – Nej du, det är allt något annat, det. 
Arla: Hvad är det då?  
Gurli: Det är... det är... /framsnyftar med hufvudet i dynorna/ det är kärleken. 
Kärleken! 
Arla: Men Gurli, så du talar! Hvad vet du om den – du, en liten skolflicka!371  
 

Enligt Lefflers scenanvisning skulle Gurli gömma huvudet i kuddarna när hon 
förklarar att det är kärleken som gör en flicka till en kvinna. Enligt Hedberg 
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ställde sig Hartman upp och ner, eller kanske snarare dubbelvikt när hon på 
ett ”oefterhärmliga sätt […] uttalar ordet ’kärleken’”.372 Förutom att denna 
fysiska ställning i sig ansågs komisk tog den udden av de erotiska 
antydningarna. Tillsammans med Hartmans ungdomliga utseende och 
kroppsliga energi uppfattades detta som oskuld. En recensent som företrädde 
Nordens första kvinnotidskrift, den opinionsbildande Tidskrift för hemmet 
beskrev Hartmans Gurli som  

en brådmogen tärna i slynåldern, direkte tagen ur verkligheten, men som jemte 
de kantiga åtbörderna och de från brödernas skoljargon lånade slangorden, dock 
röjer den gryende qvinnans blyghet, då hon, vid det patetiska omnämnandet af 
kärleken, hufvudstupa gömmer det rodnande ansigtet i soffkuddarna.373  
 

Härmed fanns i gestaltningen av Gurli en blygsamhet som av mer 
konservativa åskådare kunde tolkas som traditionellt kvinnlig. Därmed kunde 
Gurli i Hartmans tolkning ses mer som ett oförstört barn än ett exempel på den 
degenererade ungdomen. 

Enligt en dansk kritiker var en av höjdpunkterna ”hendes Gjengivelse af 
Capitainens Floskler”.374 I sin beskrivning för Arla av hur kaptenen 
uppvaktade henne i kälkbacken gjorde Hartman som Gurli således en 
imitation av kaptenens repliker. Han spelades av Nils Personne vilket betyder 
att hon härmade skådespelarens röstgestaltning som kaptenen. Om Hartman 
medvetet parodierade förföraren som en typ av maskulinitet, eller om hennes 
syfte framförallt handlade om att roa publiken är okänt, men också i 
sammanhanget oväsentligt. Resultatet blev en parodi på maskulinitetstypen 
som David Tjeder kallar förföraren. Detta gav ytterligare en dimension till 
tolkningen. 

Divakod: Sexsymbol 
Hartmans utseende var vad som kan kallas ultra-feminint. Hon hade stora 
mörkblå ögon, tjockt mörkblont hår, ett vackert leende som ibland var ironiskt 
samt en figur som var kurvig och nätt. Detta framhävde hon i sina kostymer, 
men även i sin spelstil. Just för att hon utseendemässigt var ultra-feminin 
kunde hon lyfta fram sin egenhet och sin komik genom att röra sig och göra 
fysiska handlingar som bröt mot det normativa regelverket för kvinnligt 
beteende, utan att framstå som oattraktiv. 

Hartmans kostym i En räddande engel var en kod som signalerade att Gurli 
ännu inte var fullvuxen. Enligt scenanvisningen har karaktären ”hvit 
underkjol, peignoir, röda skor och utslaget hår”.375 En peignoir, eller en så 
kallad kamkofta, var en löst fallande morgonklänning för kvinnor, som kunde 
variera i längd. Den bars vanligen över ett nattlinne. Hartmans kamkofta var 
trekvartslång på fotografierna. Att hon hade håret utslaget signalerade 
barndom eftersom vuxna kvinnor under denna tid alltid hade håret uppsatt. 
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Men trots att denna kostym signalerade barndom bars den av en 
skådespelerska som var en vuxen kvinna. Hartmans kostym som Gurli 
uppfyllde rekvisitan för den mycket unga flickan som erotisk ikon. 
Grandinson kallar hennes Gurli för en ”kristalliserad skolpojksflamma”.376 
Trots att alla vittnesmål om att Hartman spelade fram Gurli som ett 
oskuldsfullt barn, gör de också klart att hon även förkroppsligade en gryende 
sexualitet, som exempelvis Ina Langes recension:  

Hennes vackra, näpna och näsvisa lilla ansigte med de obeskrifligt täcka 
minerna, hennes outvecklade, men harmoniska gestalt, hennes barnsliga 
omotiverade, men just derför för denna ålder så karaktäristiska rörelser, allt 
detta göra henne så hjärtans passlig till en sådan der liten hjärteklämma i 
slynåren. Den nattliga scenen, då hon i hastofflor, röda ullstrumpor, broderade 
byxor och liten mikroskopisk underkjol sitter i toilettrummet och profvar de 
stora damernas poudre de ris, gör hon alldeles oemotståndligt, rolig och graciös 
som hon är.377 
 

I beskrivningen av Hartmans utseende och klädsel finns otvetydigt den 
objektifierande blicken och recensionen avslöjar det erotiska i Hartmans 
utstrålning som Gurli. Den finländska författarinnan Ina Lange visar därmed 
att en objektifierande blick inte endast är förbehållet män. Samtidigt skriver 
Lange även fram fler nyanser i Hartmans spel än vad många andra kritiker 
gjorde. Kostymen som beskrivs i Langes recension överensstämmer inte helt 
med kostymen Hartman bär på fotografierna. De broderade byxorna som 
omtalas syns inte och hennes underkjol, som slutar på vaden, kan knappast 
kallas mikroskopisk. Kanske hade hon en mer utmanande klädsel på sig på 
scen och valde till fotografiet att vara mer så att säga anständigt klädd? Här 
framkommer även att Hartmans strumpor var röda. Ina Lange intygar att 
Hartmans gestaltning av Gurli aldrig passerade gränsen för det passande. Hon 
var samtidigt barnslig och självsvåldig. 

I sin essä: ”Birgitte Bardot och Lolitasyndromet” menar den feministiska 
författaren och filosofen Simone de Beauvoir att den franska filmstjärnan på 
1950-talet representerade en ny typ av femininitet på ett gammalt tema.378 
Enligt de Beauvoir förkroppsligade Bardot i sina filmer kombinationen av den 
moderna pojkflickan som inte låter sig reduceras till ett objekt i mannens blick 
och naturbarnet som hävdar sin egen sexualitet. Beauvoir skriver: ”I kärlekens 
spel är hon jägaren lika mycket som bytet. Mannen är ett objekt för henne 
precis som hon är ett objekt för honom.”379 Beauvoir menar att Bardot 
därigenom besitter en subversiv potential att omförhandla det hon kallar 
myten om det evigt kvinnliga. Därför mötte Bardot både begär och fientlighet 
från sin omgivning och sin publik, framförallt i sitt hemland. Beauvoir skriver:  

Hon är ombytlig, oberäknelig, oförutsägbar till humöret, och fastän hon 
bibehåller barndomens klarhet har hon likaledes bevarat dess mysterium. […] 
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Hon uppträder som en naturkraft, farlig så länge hon förblir otämjd, men det 
tillkommer mannen att domptera henne.380 
 
Naturligtvis representerade Bardot en Lolitatyp som var präglad av 1950-

talet och var öppet erotisk på ett sätt som Hartmans yrhätta inte var. Hartmans 
Gurli förkroppsligade dock en gryende sexualitet och en längtan att få utforska 
den. Och som recensionerna antyder blev Hartman som Gurli betraktad som 
ett erotiskt objekt. Åttio år innan Bardot syntes på biodukarna, och Vladimir 
Nabokov skrev romanen Lolita, kunde Hartmans version av femininiteten 
yrhättan, kryddad med drag från den flicktyp som under andra hälften av 
1900-talet kom att kallas Lolita, ses på scen.381 Det går naturligtvis inte att 
jämföra Hartman med Bardot, men jag hävdar att ursprunget till Lolitatypen, 
det vill säga en mycket ung, otämjd tonårsflicka med en erotisk nyfikenhet 
och en viss medvetenhet om sin egen sexualitet, som exempelvis Bardot 
förkroppsligade, står att finna i den typ som Hartman gestaltade på scen på 
1880-talet. 

Att bli framskriven som ett sexobjekt är en divakod som blir tydligare med 
filmens inträde, men den fanns redan från början i den kvinnliga artistens 
historia som till exempel hos den första brittiska stjärnskådespelerskan Nell 
Gwynn. Den uttryckliga utnämningen till sexobjekt är ett 1900-tals fenomen. 
När det skrivs om Hartman i pressen i början av hennes karriär, blir det dock 
tydligt att hon väckte erotiskt begär: 

Ja, vet herrskapet, att om någonsin en tjuserska uppträdt i skepnaden af en 
qvinna, så är det hon. Gamla gubbar, unga pojkar, medelålders män, fruar och 
fröknar (så snart de hunnit öfver sexti-talet) äro alldeles vildt betagna i denna 
lilla trolska varelse, som inte är större än man tycker sig kunna lyfta henne på 
armen i bärkappa som en baby. Det är sådana som äro farligast, påstå de 
erfarne.382 
 

Här beskrivs Hartman som en trolsk tjuserska. Det betyder att hon ansågs ha 
övernaturliga krafter att förföra sin omgivning. Och här blir det tydligt att 
omgivningen innefattade individer av båda könen och alla åldrar, förutom 
kvinnor i mer eller mindre barnafödande ålder som ansågs hotade av 
konkurrensen hon utgjorde. Hartman var liten och nätt vilket ofta framhävs. 
Det var ett utmärkande drag i hennes attraktionskraft. Litenhet kan associeras 
till ungdom och oskuld, men också med en underliggande fara.  

Fru Hartman är enligt åtskilliga löjtnanters, kunglig sekterers och urgamla 
stadsråds utsago, gudomlig, ingenting mindre än gudomlig! Tjugo år och frisk 
som ett smultron, ett rigtigt moget litet skogssmultron som stått på solsidan. 
Mörkt lockigt hår, stora oskyldiga (ja oskyldiga, men icke naturligt oskyldiga) 
mörka ögon, en liten näsa, en rosig hy och en mun, ja en mun! Vi ska inte tala 
om hennes lilla smärta och runda figur, mjuk som en ål, retande som – ja som 
en liten söt kokett ifrån teatern.383 
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I beskrivningen av Hartman som gudomlig anas det förestående divaskapet, 
även om det gudalika här handlar om hennes utseende. Hartmans yttre jämförs 
med floran och faunan. Hon är som ett smultron, ett moget skogssmultron som 
stått i solen och således inget inplanterat och uppodlat trädgårdssmultron. 
Genom att betona att hon är ett skogssmultron framhävs att hon har något 
ursprungligt och vilt i sitt utseende och sin utstrålning. Även hennes figur 
jämförs med en vild fisk – en mjuk ål. Ålen är metalliskt glänsande och hal, 
simmar på ett snabbt slingrande sätt och äter as med sina vassa tänder.  

Valen av metaforer skriver fram något farligt, vilt och demoniskt hos 
Hartmans erotiska utstrålning. Trots att hon såg oskuldsfull ut och var liten 
och därmed fysiskt ofarlig var hon ett vilt djur. Slutligen återkommer 
diskursen om skådespelerskans association med prostitution genom 
beskrivningen av hennes ögon som visserligen ser oskyldiga ut, men ändå inte 
är det. Beskrivningen avslutas med att konstatera att allt detta lockande är 
kvaliteter som finns hos en kokott vid teatern – med andra ord 
pariafemininiteten skådespelerskan. 

På nyåret 1885 skriver en finländsk tidning om Stockholms teaterliv. Det 
meddelas att Hartman går framåt som skådespelerska för var dag ”och hennes 
älskvärda hjertevinnande ingenuer bli allt mindre koketta och allt mera 
omedvetet oskuldsfulla”.384 Citatet antyder att hon i början av sin karriär 
medvetet spelade på sin sensualism, men sedan lärde sig att moderera detta 
beroende på roll. Citatet ovan var skrivet under pseudonym av den populära 
författarinnan Josefina Wettergrund (1830–1903). Hon var vid tiden 
femtiofem år gammal och tillhörde en äldre generation där omedveten 
oskuldsfullhet tillhörde en önskvärd femininitet, som nu började bli föråldrad. 
Även här framstår Hartmans framspelande av rollfigurernas medvetenhet om 
sin sexualitet som regelbrytande och talar för det moderna i hennes tolkningar. 
På 1880-talet var tiden kommen för författarinnor som Leffler, Benedictsson 
och Agrell att i sina böcker och pjäser skriva om kvinnans bejakande av sin 
egen sexualitet, vilket var utmärkande för Hartman i signaturrollerna.  

En modern femininitet och en självständig skådespelerska 
När Hartman 1888 gästspelade på Stora Teatern i Göteborg hann man inte 
med att repetera in en full uppsättning av En räddande engel. Men ”på därom 
från flere håll uttalade önskningar, kommer att gifvas den scen, där fru 
Hartman är med och hvilken scen upptager så godt som hela hennes rol i 
stycket”.385 Troligtvis spelades scenen i flickornas omklädningsrum samt 
fortsättningen med samtalet med Arla fram till slutet av pjäsen. De andra 
rollerna som medverkade var, förutom Arla, flickornas föräldrar. En räddande 
engel hade spelats tidigare på teatern, men med delvis en annan ensemble. Att 
man trots detta valde att låta Hartman bara spela sina scener ur proverbet, visar 
på den status och det rykte som hennes rolltolkning hade i Sverige. Hartmans 
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tolkning prisades med de vanliga adjektiven, men associerades även med en 
stadsflicka: 

Eld, lif och sprittande skalkaktighet trädde fram i hvarje rörelse och samtidigt 
blef den lillgamla säkerheten hos en pensionsflicka, som fått kasta en förstulen 
blick in i stora verlden med dess eftreräåda [sic!] halfva fröjder, synnerligen väl 
pointerad. Också tycktes särskildt den qvinliga delen af publiken förstå att till 
fullo uppskatta de friska, omedelbara ingenuetagen hos fru Hartmans Gurli.386 
 

Här står det uttryckligen att den kvinnliga publiken visade en igenkänning och 
identifikation med Hartmans Gurli. Det ger ett tecken på Hartmans popularitet 
hos kvinnor, något som kom att växa under hennes karriär och som är ett 
återkommande tema i denna avhandling. År 1894 gästspelade Hartman 
återigen i Göteborg och då fick publiken se hela pjäsen. Nu sågs Hartman som 
en ”representant för detta glada lynne som utmärker den fagraste av alla 
hufvudstäder”.387 Hartman associerades således tydligt till en stadsflicka och 
framförallt till en stockholmska. 

En räddande engel blev en av de mest spelade föreställningarna på 
Dramaten mellan 1883-1898. Efter att Hartman lämnade teatern 1898 
försvann den från repertoaren och återkom inte förrän under hennes comeback 
på 1920-talet. På hela taget får succén med En räddande engel tillskrivas 
Hartmans tolkning av Gurli. I Helsingfors lyckades visserligen Hilma Brunos 
gestaltning göra föreställningen populär, men när pjäsen översattes till danska 
och sattes upp på Dagmarteatret 1885 vann den inte gehör. Orsaken sades vara 
publikens minne av Hartmans tolkning av Gurli, samt även den resterande 
svenska ensemblens utförande av pjäsen på deras turné till Köpenhamn året 
innan.388 Grandinson skrev: ”Den Gurli, som vi se på scenen, har för sin 
tillkomst att tacka minst lika mycket skådespelerskan som författarinnan”.389 
Liknande tankegångar hade en recensent i Helsingfors:  

Det framstod otwetydigt, att allt hwad Gurli är i ”En räddande engel” är hon 
genom fru Hartman, ty den bild hon utmejslar i kött och blod är icke en 
rolläsning med litet tillagda flickfasoner, icke enbart en typ rätt fattad, enligt 
författarinnans anwisning, det är en karaktär författad av skådespelerskan med 
scenens konst, skickligt, fulländadt.390  
 

Att Gurli ansågs vara en karaktär författad av skådespelerskan med scenens 
konst berättar att Hartman var en självständigt skapande skådespelerska. Hon 
gjorde rollen till sin egen, det vill säga fyllde karaktären med liv genom sin 
fantasi, sina fysiska handlingar och en språkbehandling som var unik för 
henne. Grandinson förklarar även att trots att författarinnan tänkt sig Gurli 
som en biroll, blev hon i Hartmans gestaltning huvudpersonen.391  
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Hartman som Selma Lagerlöfs enfant terrible 
Selma Lagerlöf skrev även en sonett om Hartmans rolltolkning av Puck i 
nyuppsättningen 1883 av Shakespeares En Midsommarnattsdröm. Ulla-Britta 
Lagerroth har även analyserat denna dikt. I sista strofen menar hon att 
Lagerlöf triumfatoriskt avslöjar vem denna glada ”fyr” var, vars blå ögon 
glimmade av skälmskhet och vars ”regering heter Skämt och Skratt […] Här 
går igen, om jag ej vilse tager, / De franska pjesernas enfant terrible, Teaterns 
Puck, i annan skepnad bara”.392 Det är redan konstaterat att Suzanne de 
Villiers var ett enfant terrible. Gurli kunde gå under samma beteckning. 
Lagerroth hävdar att det finns tydliga indikationer i sonetterna att Lagerlöf såg 
en förkroppsligad enfant terrible i Hartmans utspel av det upproriska och vilda 
samt att den unga författarinnan kände igen sig i detta beteende även om det 
hos henne ännu inte hade tagit sig tydliga yttre uttryck. Lagerroth antyder även 
att Hartmans vilda ingenuer påverkade Lagerlöfs författarskap till exempel 
med den provokativa hjältinnan Charlotte Löwensköld.393  

Jag finner detta resonemang långt ifrån otroligt. Lagerlöfs författarskap är 
fullt av upproriska flickor och kvinnor som öppet trotsar vuxenauktoritet, 
säger sin mening fast den anses olämplig och på olika sätt överskrider gränsen 
för normativ femininitet, inte minst i hennes debutroman Gösta Berlings 
saga.394 Naturligtvis hade inte Lagerlöfs hjältinnor enbart Hartman eller andra 
skådespelerskor som ursprung eller inspirationskälla. Det går dock att 
konstatera att Hartman förkroppsligade en ny femininitet som Lagerlöf 
uppenbart berördes av och drogs till. Precis som Lagerroth anser jag att det 
inte är otroligt att Hartman, liksom andra skådespelare som finns närvarande 
i sonetterna, påverkade Lagerlöfs färgläggning av vissa karaktärer som hon i 
framtiden skrev, om inte medvetet så i alla fall på ett omedvetet plan. 

I telefon 
År 1887 kom en ny succé för Hartman med rollen som Siri i I telefon av Ernst 
Ahlgren som var pseudonym för Victoria Benedictsson. Denna rolltolkning 
nämner hon själv 1889 som sin ”bästa triumf” och den kom att få lika ikonisk 
status som Gurli i En räddande engel.395 I telefon spelade Hartman 
regelbundet under hela sin återstående karriär inklusive under sin comeback 
på 1920-talet. Det var även den pjäs som hon valde att spela när hon gjorde 
enstaka avbrott i sin abdikation från scenen under 1910-talet. Precis som En 
räddande engel blev Lefflers mest spelade pjäs, blev I telefon Benedictssons 
dito. Även denna succé ska tillskrivas Hartmans rolltolkning trots att pjäsen 
inte var skriven för henne, vilket vissa dock trodde i samtiden.396 Pjäsen sattes 
förvisso upp i olika versioner på nordiska teatrar, men ingen rolltolkning hade 
samma genomslagskraft som Hartmans.  
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I telefon handlar om den föräldralösa Siri som är sjutton år och bor hos sina 
rika släktingar. Hon arbetar med renskrivning på sin farbror häradshövdingens 
kontor. När pjäsen börjar ringer hennes vän Karl på telefonen. Siri berättar för 
honom att familjen ska på bal, men att hon inte kan följa med eftersom hon 
inte har någon passande klänning. I telefonsamtalet framkommer det att Siri 
är en askunge som på grund av sin fattigdom inte får tillträde till de nöjen som 
de flesta ungdomar drömmer om. Hon skvallrar vidare med Karl om sin kusin 
Ida som är förlovad med en rik godsägare i trakten, men trots det flirtar med 
den snobbiga notarien som arbetar för häradshövdingen. Senare åker familjen 
på balen och Siri gråter en stund av övergivenhet och viss självömkan. Hon 
blir dock uppmuntrad av sin vän det gamla hembiträdet som ger henne 
godsaker. Plötsligt kommer en man på besök som Siri är tvungen att ta emot. 
Det visar sig vara Idas fästman Birger, spelad av skådespelerskans make 
Victor Hartman, som hon aldrig har träffat. Trots sin blyghet blir Siri förtrolig 
med honom. Hon berättar om sin ensamhet efter föräldrarnas död och sina 
drömmar om framtiden. Hon planerar att bli självförsörjande genom att lära 
sig bokhålleri och sedan komma ut i världen; hon drömmer om att resa till 
Italien. Birger å sin sida berättar om sin döda mor samt sina trassliga affärer. 
Han har gått i borgen för någon som gått i konkurs och därmed förlorat sin 
förmögenhet. Dessutom berättar han att kärleken till Ida har svalnat eftersom 
han har förstått att hon mest var intresserad av hans pengar. Siri blir glad över 
att Birger blivit fattig eftersom han därmed blivit henne mer jämlik. Hon tål 
inte rika människor, som hon anser är allmänt tillgjorda och får henne att 
känna sig underlägsen. När Karl återigen ringer förstår Siri att det var Birger 
hon tidigare pratade med i telefonen. Familjen kommer hem och Siri lyssnar 
vid dörren när Birger slår upp sin förlovning med Ida. I ett samtal med 
häradshövdingen framkommer det att Birger visserligen har gått i borgen, men 
att summan var så liten att det inte kommer att påverka hans förmögenhet. Siri 
som, synlig för publiken, tjuvlyssnar i dörrens fönsterruta ramlar in genom 
dörren, till häradshövdingens och Birgers förvåning. En fysisk handling av 
Hartman som kritikern Karl Warburg i Göteborg tyckte var ”en briljant 
framställning”.397 De sista replikerna mellan paret andas lycka och en möjlig 
gemensam framtid. 

Naturlighet, fysiska handlingar och undertext 
Dagens Nyheter skriver att Hartman spelade Siri ”på ett verkligen glänsande 
sätt […]. Då ridån fallit, genljöd salongen af bifallsyttringar, föranledande till 
icke mindre än tre inropningar”.398 Premiärpubliken var således entusiastisk. 
Aftonbladets recensent konstaterade att Hartman firade en ny triumf och 
utropade:  

[H]vilken månne i ordningen under spelåret!? Det börjar bli enformigt att 
berömma den fulländade naturligheten i fru Hartmans spelsätt; vi få inskränka 
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oss till att säga, att hon var sig lik i sina bästa egenskaper som skådespelerska 
och dock sig så olik mot i sina föregående uppgifter, som den gestalt, hon nu 
hade att framställa, var olik dessa.399 
 

Gestaltningen av Siri var enligt kritikern inte en upprepning av Gurlis 
karaktärsdrag, eller andra av Hartmans gestaltade ingenuer, utan en annan typ. 
Av citatet framgår att under sista spelåret hade Hartman gått från klarhet till 
klarhet både i sin skådespelarkonst och i sin publika popularitet. Här 
framkommer tydligt att Hartmans sätt att vara och tala på scen upplevdes som 
icke-spel, utan som fullkomlig naturlighet och att detta var genomgående för 
hennes spelstil i alla roller hon gestaltade.400 Upplevelsen av hennes 
naturlighet var en av huvudingredienserna i Hartmans genomslagskraft. Hon 
förkroppsligade en modernitet i publikens uppfattning, som pekade framåt 
mot en naturalistisk spelstil, trots att hon aldrig i teaterhistorien blivit 
förknippad med denna stil. Svenska Dagbladets kritiker skrev: 

Det sätt, hvarpå hon betonade de många olika skiftningar från sorg till glädje, 
från uppsluppen ysterhet till tankfullt vemod, från barnslig blyghet till lika 
barnslig förtroendefullhet, som rollen omfattar, var ypperligt liksom hennes 
förmåga att fullt naturligt återge telefonsamtalet var något i sitt slag tekniskt 
fulländat.401 
 

I citatet ovan från Svenska Dagbladet framkommer att Hartmans så kallade 
naturlighet inte bara fanns när hon spelade ungdomligt busig, utan även i Siris 
mer komplexa lynnesskiftningar. Trots det fanns det invändningar som 
exempelvis i nedanstående teaterbrev: 

Det är lif, sprittande lif i de kantiga slynfasonerna, en rik nyansering i spel och 
röst, och fullt naturliga öfvergångar i de ständigt växlande stämningarna i 
hennes barnsjäl. Jag vågar tro, att litet mindre färg i teckningen ej skulle skada. 
Vid en kritisk granskning af fru Hartmans spel kvarstår ett starkt intryck af ett 
beräknadt – väl beräknadt – koketteri för publiken, och Ernst Ahlgrens Siri är 
ännu för mycket barn för att vara en beräknad kokett. Det fins [sic!] naturligtvis 
en älskare i stycket. Då Siri vid första mötet med honom i smyg slätar om sitt 
hår för att taga sig bättre ut, väcker det ett stormande bifall. Ehuru utförd med 
en förtjusande barnslig naivite, är dock gesten alldeles teatralisk.402 
 

Kritiken att Siri är för kokett, handlar om vittnets motstånd mot den erotiska 
medvetenheten i Hartmans femininitet. Siri, som ska vara sjutton år, ses som 
ett barn och ska därför vara omedveten om sin sexualitet. Det betyder, att trots 
att Hartmans Siri var mycket mer blyg än Hartmans Gurli, var hon ett subjekt 
som hävdade sin egen erotiska lust och är medveten om att den väcks av 
Birger. Den fysiska handlingen som signalerade detta - att hon i smyg rättade 
till sitt hår - resulterade enligt vittnet i stormande bifall från publiken. Det 
visar att det stora flertalet i publiken var redo för en ung flicka som var 
medveten om sin sexualitet. Många flickor i salongen kände sannolikt igen sig 



94 

även i Siri, men hos vissa signalerade det att hon var en beräknande kokett. 
En kokett betydde en sensuell, självmedveten och fåfäng kvinna som 
associerades med pariafemininitet. 

Den fysiska handlingen berättar också något om Hartmans spelstil. 
Hartman levererade inte bara replikerna rätt av, hon spelade även fram 
karaktärens underliggande drivkraft och emotioner. Hon lade självständigt i 
sina fysiska handlingar till saker som fördjupade karaktären och gjorde den 
mer komplex. Idag kallas detta tillvägagångssätt för undertext, ett 
omdebatterat begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Jag väljer här att 
referera till skådespelerskan Stina Ekblads definition av ett dylikt verktyg fast 
hon själv inte använder begreppet, men att det handlar om att gestalta ”via, 
genom, i, med, på, kring, mot - språket”.403  

Bland annat genom fysiska handlingar, olika betoningar av repliker och 
fraseringar kan skådespelare skapa dubbelsyftningar så att en karaktär säger 
en sak, medan hon eller han gör det uppenbart för publiken att hon exempelvis 
menar något annat, tvivlar på riktigheten i sitt uttalande, eller liknande. När 
Hartman som Siri här rättade till sitt hår i smyg berättade hon för publiken att 
Siri mer eller mindre omedelbart fann Birger attraktiv. Hon läckte Siris 
underliggande känsla. Härmed fick publiken veta att hennes Siri hade ett 
presumtivt amoröst intresse i Birger, trots att det inte finns något i hennes 
repliker som avslöjar detta ännu. Publiken reagerade på den fysiska 
handlingen med bifall. Kanske var det Hartmans sätt att spela fram Siris inre 
liv som skapade detta bifall? Det kan i så fall betyda att detta spelsätt var 
publiken inte helt vana vid att se. Det kan också betyda att Hartman helt enkelt 
använde detta verktyg med särskilt mästerskap. Exakt vad i gesten publiken 
reagerade på förblir oklart.  

Det finns ytterligare antydningar om de fysiska handlingar som Hartman 
gjorde som Siri: ”Men framför allt – söt var hon, söt då hon drack portvin, söt 
då hon åt sura äpplen, förtjusande söt som endast Ellen Hartman kan vara det 
i detta landet.”404 Samtidigt som signaturen G.B. skriver fram henne som ett 
erotiskt objekt, antyds det att hon spelade fram att äpplena hon åt var sura, och 
att det var något som skedde när hon drack portvin, kanske drack hon för 
mycket eller för fort. När citatet skrevs 1894 hade, enligt kritikern, dessutom 
något kommit till i hennes spel när hon blev ond på Birger vid bordet. 
Möjligtvis hade hon utvecklat allvaret i ilskan under de år som gått sedan 
premiären. En annan kritiker klargör att Hartmans Siri även spillde ut te.405 
Helt klart är dock att hon upplevdes som mycket naturtrogen. Det intygade 
inte minst Gustaf Fröding i sin recension:  

Hon skrattar och gråter på scenen med en sådan hjärtans övertygelse, att 
åskådarne bli hjärtans övertygade, de också. Hon äter och dricker och pratar 
och är arg och förlägen med omotståndlig sanningsenlighet samt har ett rikt 
förråd av påhitt som kunna ge rollen ytterligare liv och färg – ibland lite för 
mycket för folk för känsla för det måttfullt nyanserade.406  
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Fröding lyckas också kommunicera sin syn på hennes så kallade påhitt:  

Man har beskyllt fru Hartman för att tänka alltför mycket på publiken när hon 
spelar, och det är möjligt att åtskilligt i hennes spel är anlagt på att ”ta” publiken. 
Men hennes effekter äro i allmänhet icke de vanliga teatereffekterna – hon 
döljer på ett skickligt sätt understrykningarne under klatschreplikerna, gör inga 
omotiverade ögon och inlägger hela sitt temperaments liv i uttrycken av de 
känslor, som för ögonblicket skola behärska henne, utan att man kan förmärka 
något av tom patos, tillgjort skälmeri eller slikt.407 
 

I Benedictssons text finns antydningar att karaktären Siri tillhör de vilda 
ingenuernas skara. Hennes bakgrund är inte helt respektabel. Hennes far var 
från överklassen och hennes mor en tjänsteflicka och paret var förskjutna av 
hans släkt. Härmed ansluter sig även Siri till flickorna med dubiös bakgrund, 
precis som Suzanne de Villiers. Och, som bör påpekas, även Hartman hade en 
liknande bakgrund som barn till en ogift mor. Karaktären Siri tar inte för givet 
att hennes öde kommer att likna kusinen Idas, som ska göra ett gott gifte och 
bli en fin fru. Siri vet att hon själv måste skapa sig sin framtid. Eftersom detta 
tema återkom både i utländska och svenska pjäser som sattes upp på Dramaten 
tyder det på att medelklassen alltmer började diskutera hur de skulle hantera 
människor utan en fläckfri börd. Både Siris och Suzannes historia visar att 
klassresan uppåt började öppnas även för den vars bakgrund inte var 
oförvitlig. Detta skulle Hartman själv sedermera bekräfta i sitt privatliv. 

Det finns ytterligare ett vittnesmål om en av Hartmans fysiska handlingar 
som Siri, som både bekräftar Siri som en vild ingenue och är signifikativt för 
Hartmans spelsätt. Författaren Raphaël Hertzberg tillhörde inte de finländska 
kritiker som hyllade Hartman under hennes gästspel i Helsingfors 1889. Enligt 
teaterforskaren Emilie Degerholm ansåg han att: 

[F]ru H ”sänkt nivån på alla de roller hon här spelat.” Särskilt stötte estetikern 
sig på hennes spelsätt i lustspelet ”I telefon”, hvilken allmänna omdömet 
klassificerade som fru H:s bravurnummer. Den realism som fru H. vinnlade sig 
om att gifva Siri och som bragte henne att vid ett tillfälle använda förklädet som 
näsduk, fann recensenten absolut oskönt, ja, genant. Muntligt yttrade H. om 
saken att det ju dessutom var orimligt tänka sig, att den fina, belefvade 
”älskaren” i stycket skulle kunnat låta bedåra sig af en så föga educerad dam, 
för hvilken han skulle fått skämmas på första milen af deras bröllopsresa.408 
 

Vad menade Hertzberg med att Hartmans spelstil sänkte nivån på alla de roller 
hon gjorde under gästspelet i Finland? Hur sänker man nivån på en roll? Och 
vad är det för nivå som menas? Hartmans spelstil skrivs här fram som alltför 
realistisk. Karaktären ansågs därav bli oskön och till och med vulgär. 
Hertzbergs muntliga intygande att Birger skulle skämmas för Siri i 
sällskapslivet om han gifte sig med henne, visar på hur viktigt det ansågs för 
en kvinna i borgerligheten att hon visste sin plats och kunde bete sig enligt 
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den normativa femininiteten. Som exempel på Hartmans vulgariserande av 
karaktären nämns tillfället när Hartman som Siri snöt sig i förklädet. Troligtvis 
inträffade detta när Siri i sin ensamhet gråter en skvätt då hennes släktingar 
gett sig i väg på balen. Hon tycker synd om sig själv som inte äger en 
tillräckligt fin klänning för att kunna följa med på tillställningen. Denna 
stämning valde Hartman att bryta genom att hon snöt sig i förklädet, vilket 
säkert framkallade skratt i publiken. Denna form av fysisk handling var typisk 
för hennes spelstil. Hon sökte sig bort från en viss sorts sentimentalitet och 
mot en stundtals slapstickartad humor. Genom att snyta sig i förklädet tog hon 
udden av känslosamheten med en sorts fysisk ironi. I Hertzbergs ögon tippade 
därmed hennes femininitet över mot vulgaritet. Han skriver: 

Samma benägenhet att taga sina flickgestalter från den öfverdådiga sidan, att 
göra dem så mycket som möjligt otämda, visade fru Hartman äfven som Siri i 
Ernst Ahlgrens ’I telefon’. Så utmärkt fru Hartmans framställning af den fattiga, 
tillbakasatta, men hjärtepräktiga flickan än var, så skulle Siri än mer vunnit 
sympatier och kommit allmänheten att än mer afundas lantjunkaren som en 
lycklig ost, om Siri ej i sina later stundom mera påmint om en landtlig tolfåring 
än om en redan fullvuxen flicka, som genom sina egenskaper, yttre som inre, 
lägger på allvar hjärtan för sina fötter.409 
 

Det finns anledning att titta närmare på vad Hertzberg skriver om Hartman i 
En räddande engel. Angående Gurli jämför han Hartmans rolltolkning med 
Brunos ”barnsligt ofördärfvade, lekfulla och älskliga grundton” och hävdar  
att ”Hartman däremot hade tagit sin typ mera i ett slags naturalistiskt manér – 
om till vinst för rollen i sin helhet, därom kunna olika tankar hysas”.410 Detta 
är enda gången som Hartman uttryckligen kopplats till den då nya 
naturalistiska stilen. Frågan är dock om inte Hertzberg associerar Hartmans 
framställning av femininitet med naturalism, mer än hennes specifika spelstil. 

I citatet ovan blir det tydligt att det som Hertzberg anser vara naturalistiskt 
hos Hartman var att hennes flickor var otämjda. Dessa flickor som ännu inte 
var vingklippta framstod som nya i sin femininitet. Vissa såg dem som ett 
tecken på fin de siècle-dekadens, andra, som Selma Lagerlöf, berördes av dem 
och kände igen sig i dem. Uppenbart är att dessa roller i Hartmans gestaltning 
väckte känslor. Även om Hartmans tolkning i Lady Tartuffe uttalar sig 
Hertzberg, vilket ger nycklar till hennes spelstil:  

Emellertid skulle fru Hartman som Jeanne kunnat försöka sig på att lämna det 
traditionella sättet att låta berättelsen om det spännande ögonblicket vid 
moderns sjuksäng åtföljas af en illustration i lefvande plastik, hvilken till den 
muntliga skildringen förhåller sig som illustrationerna i en berättelsebok till 
texten. Samma, ja ett mycket mer gripande resultat skulle hon kunnat nå genom 
att blott begagna sig af sin rösts och sin mimiks resurser, helt och hållet 
afstående från det plastiska återgifvandet af hvarje steg hon tog och hvarje 
rörelse hon gjorde i det viktiga ögonblicket.411 
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Samtidigt som Hartman i sin monolog berättade om händelsen, gestaltade hon 
ögonblicket som att hon återlevde det med fysiska handlingar. Enligt 
Hertzberg var det förkastligt och tillhörde ett traditionellt spelsätt. Det faktum 
att han ansåg detta vara föråldrad spelstil antyder att det var ett vanligt sätt i 
Sverige att gestalta långa, återberättande monologer. Hertzberg menade att 
Hartman istället borde lita på sin mimik och röstgestaltning. Därmed står det 
klart att han förespråkade en spelstil där skådespelerskans kropp skulle stå i 
skulpturala poser med sparsmakade rörelser och gester och gestaltningen 
framförallt skulle ske med röstbehandling.  

Denna estetik kallar teaterforskaren Gail Marshall för Galatea-estetiken.412 
Enligt Marshall förstärkte poserna skådespelerskan som ett passivt sexuellt 
objekt och förminskade hennes möjligheter till självständig tolkning av rollen. 
Marshall lägger genombrottet för, vad hon kallar, den självständiga 
skådespelerskan i Storbritannien till 1889 då Ibsens Ett Dockhem översatt till 
engelska hade premiär i London. Enligt Marshall var det nya litterära, 
naturalistiska dramat med mer komplexa kvinnoroller en förutsättningen för 
uppkomsten av den självständiga skådespelerskan.413 I kontext till 
utvecklingen i Storbritannien går det att konstatera att trenden med en mer 
självständig skådespelerska startade minst tio år tidigare i Norden. 

Modern teknik: Telefon och ljudinspelning 
Teaterforskaren Judith Pascoe har forskat om Sarah Siddons (1755-1831) 
röst.414 Pascoe hävdar att modern inspelningsteknik för evigt förändrade 
människors upplevelse av röster. Publiken före tiden för modern teknik besatt 
betydande medvetenhet om det unika i skådespelarens röst och omgärdade 
den med nostalgi på grund av dess sköra och efemära kvalitet.415 Decennierna 
före sekelskiftet 1900 var ögonblicket innan ny teknik slog igenom.416 
Telefonen fanns visserligen redan och det började komma inspelningar på 
vaxrullar. På vaxkabinettet Panoptikon i Stockholm förevisades 1890 en 
fonograf där man bland andra kunde höra Hartman tala som Gurli i En 
räddande engel. Inspelningen är sannolikt försvunnen.417 Där fanns även en 
vaxdocka av Hartman utställd tillsammans med andra dockor föreställande 
några av Dramatens mest populära skådespelare, bland andra Gustaf 
Fredrikson. 

Telefonen, som är den dramaturgiska orsaken till intrigen i I telefon, var 
1887 en modernitet. Bara tio år tidigare hade en telefon för första gången 
förevisats i Stockholm. I recensionen från Svenska Dagbladet framhålls 
Hartmans skicklighet att på ett naturtroget sätt återge telefonsamtalet.418 Ett 
drygt år efter premiären skrev signaturen G. C. i Åbo Tidning om 
teaterbesöken han gjort under sitt Stockholmsbesök. I telefon gavs då för 
femtiofemte gången, vilket får stå som garant för uppsättningens publika 
popularitet. När han köpte biljetten frågade försäljerskan om han ville sitta till 
höger eller till vänster. ”’Telefon ä’ till vänster’ tillade hon upplysningsvis”.419 
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Att försäljerskan gav denna information tyder på att publiken ofta ville sitta 
nära telefonen för att tydligt kunna se Hartman gestalta Siri och njuta av 
skådespelerskans spel. Skribenten bakom signaturen G. C. fortsätter att berätta 
att många platser under kvällens plockprograms första del lyste tomma. ”De 
fylldes sedan af teaterbesökare ex professo, hvilka kommo upp uteslutande för 
att se och beundra fru Hartman. Att se och beundra henne är nämligen för en 
Stockholmare liktydigt.”420  

Vad som sätter Hartmans tolkning av I telefon i en egen kategori i min 
forskning är att en bit av den finns bevarad för eftervärlden. Det fanns även 
en vaxrulle med Hartman i I telefon så tidigt som 1890, men den är troligtvis 
försvunnen.421 Den bevarade inspelningen av Hartmans telefonsamtal gjordes 
1929.422 Ett tag tänkte jag att vaxrullen kanske hade överförts till ett mer 
beständigt material, men vaxrullar hade mycket dåligt ljud och den bevarade 
inspelningen har, förutom ett bakomliggande sus, god ljudupptagning. 
Hartman var 69 år gammal när den spelades in. Det var den inspelningen jag 
hörde för cirka tjugo år sedan och som gjorde mig intresserad av 
skådespelerskan som gjort den. Eftersom det är Hartmans röstgestaltning som 
är den yttersta orsaken till att min avhandling skrivits, går det att konstatera 
att eftersom den nya tekniken i elfte timmen registrerade hennes 
röstgestaltning kan Hartman ännu påverka en publik.  

I det första steget i min studie om Hartman analyserade jag ljudbandet 
utifrån vad hon gjorde med texten och hur hon tolkade den.423 Benedictssons 
ursprungstext i telefonsamtalet jämfördes med den text Hartman framställer. 
Därav stod det klart att Hartman ändrade en del i texten. Tog bort vissa 
meningar och lade till andra. Hartmans tillägg är här understrukna. Hon gjorde 
också texten mer talspråklig genom att till exempel genomgående kalla 
vännen ”Karl” för ”Kalle”. Hon gör även tillägg med vissa meningar som 
exempelvis: ”Du är en lång räkel med stora öron och smala ben. Smala ben, 
sa’ jag!” Hon gör ett annat mycket viktigt tillägg genom att spela fram 
svårigheten med den nya tekniken. Sannolikt var det mycket brus och lågt ljud 
i 1880-talets telefonapparater vilket gjorde hörbarheten dålig. Hartman tar 
därför om vissa meningar som Karl uppenbarligen inte hörde: ”Nej, men Ida. 
Jaa då, han slår vådligt för henne. (Skvallrigt tonfall) Han slår vådligt för 
henne, sa jag” ropar hon genom luren till Karl. 424  Detta tillägg blir än mer 
komplext i efterhand när hon och publiken förstår att det var Birger som här 
får höra om sin fästmös flirt med notarien. Hartman lägger också till många 
småord och utrop som förstärker närvaron av Karl i andra änden av luren. 
”Neej, det vet jag inte. (Ärligt tonfall.) Neej då, neej då.”425 Dessa tillägg är 
en tydlig iakttagelse av ett vardagligt beteende under ett telefonsamtal. Det 
stärker också Karls närvaro genom att Hartman spelade fram saker han säger 
som Siri reagerar på.426 Under det gästspelet i Finland 1889 skriver en kritiker: 

[A]f hennes prat och utrop kan man sluta till den andras swar. Denna lilla dialog 
i monologform får genom fru Hartmans behandling en den genuinaste 
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werklighetston [oläsligt] genom sina glada, försmädliga, skalla[oläsligt] skratt, 
sina rikhaltiga interjektioner och sin godmodigt satiriska kritik öfwer Calle – 
allt i telefon – kommer den långbente tingsskrifwarens porträtt nästan 
lifslefwande fram ur telefonen.427 

 
Det visar att Hartman gjorde sina iakttagelser utifrån människors beteende i 
vardagen och använde dem i sina gestaltningar på scen. Det torde ha funnits 
en stark igenkänning hos publiken på 1880-talet i Hartmans förstärkning av 
den dåliga hörbarheten i telefonmediet. Det visar att hon aktivt arbetade med 
någon slags undertext som verktyg för att göra en specifik miljö och handling 
illusorisk, samt omvandla rekvisita till liv.  

Ljudbandet avslöjar även en del om hur Hartman arbetade med sin röst. 
Hon hade en stämma i sopranläget som hon ofta använder på ett melodiöst 
sjungande sätt. Öppningsrepliken ligger i ett mycket högt tonläge och nästan 
sjungs fram med huvudklang. En kritiker i Finland menade att publiken 
”elektrifierades af den kristallklara, rikt melodiska klangen af hennes Siri”.428 
Allmänt när Hartman som Siri vill signalera skörhet och att hon är 
känslomässigt berörd använder hon nästan enbart huvudklang. När hon talar 
med tvärsäkerhet använder hon mer bröstklang. När hon retas med Karl 
förvränger hon rösten och låter som ett barn som härmas. Det mest tydliga i 
hennes gestaltning är att hennes Siri är glad och skrattlysten. Det finns ingen 
antydan i texten att Siri skrattar under telefonsamtalet, inte heller i 
Benedictsons scenanvisningar.429 Det var Hartmans egen tolkning. Skrattet 
ligger som en fond under hela monologen. ”Varför skrattar du?”, frågar 
Hartmans Siri Karl/Birger i början av samtalet och är på väg att börja skratta 
själv medan hon säger repliken. Hon driver sitt ljust klingande skratt så långt 
att hon får ett skrattanfall och har svårt för att fortsätta prata. Detta händer när 
hon ska beskriva hur hennes framtida fästman ska se ut.  

Genom recensionerna blir det tydligt att telefonsamtalet upplevdes som 
tekniskt fulländat och verklighetstroget. Teaterforskaren Michael R. Booth 
menar i sin studie om skådespelerskan Ellen Terry, att av alla ord som används 
för att beskriva en skådespelares spelstil är naturlighet den svåraste termen.430 
För, som Booth understryker, vad som anses vara naturligt under en speciell 
tid i ett visst land har inget gemensamt med vad som anses vara naturligt i en 
annan tid eller i ett annat land. Men när jag första gången hörde Hartman som 
Siri få sitt skrattanfall upplevde jag det som naturligt, och det gjorde 
uppenbarligen publiken i hennes samtid också. Detta tyder på att upplevelsen 
av vissa uttryck kan gå igenom tidslagren.  

Även om ljudinspelningen gjordes 1929 hade den sannolikt klara likheter 
med hur Hartman röstmässigt framställde telefonsamtalet på scen drygt trettio 
år tidigare. Dock måste det påpekas att omständigheterna var mycket 
annorlunda. År 1929 var för det första Hartman en äldre kvinna och i slutet av 
sin karriär, fast hennes röst vittnar om ungdomlig spänst. Inspelningen gjordes 
i en studio, utan den sceniska kontexten med kostym, rekvisita och inte minst 
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publik. Mediet var dessutom ovant för henne. Hon hade ingen rutin med 
ljudband eller radioteater, även om hon hade läst i radio förut.431 
Röstinspelning kräver dessutom en särskilt skådespelarteknik som vid denna 
tidpunkt var ny. Mikrofonen förändrade förutsättningen för skådespelares och 
sångares röstbehandling. De behövde inte längre ta i för att skapa volym. 
Analysen av hennes röstbehandling på ljudbandet måste därför ta dessa 
praktiska omständigheter i beaktande.  

Under hennes gästspel i Helsingfors 1889 framhävde en kritiker det unika 
med Hartmans röst och replikföring: 

 Hon försummar ingenting, språket blir som solfyldt, när hon talar det; det går, 
genom hela hennes diktion, en präktigt klingande ton, som intet ögonblick 
grumlas. Replikerna rinna öfver hennes läppar, genomskinliga och rena som en 
skogsbäck. Det är betagande friskt och vackert.432  
 

Här finns återigen liknelser som anspelar på naturfenomen. Språket förvandlas 
till solsken när hon talar och den klingande tonen i hennes röst liknas vid en 
ren skogsbäck som forsar fram. Genom att använda naturfenomen som 
metaforer förstärks associationen med det naturliga i Hartmans röst och sätt 
att tala. Hartman skrivs återkommande fram som ett scenens naturbarn. 

Tre fotografier finns bevarade av Hartman som Siri, tagna i halvfigur vid 
väggtelefonen.433 Även om de är tagna i ateljé är det en svit som antyder 
Hartmans spel. Den första bilden visar henne i profil. Det är när hon svarar i 
telefonen som ringer. På den andra bilden är hon i halvprofil och har blicken 
lätt riktad uppåt. Jag tolkar det som att Hartman som Siri här lyssnar till Kalle 
på andra änden av tråden. Här ler Hartman sitt typiska lätt ironiska leende, 
vilket bekräftas av hennes gäckande attityd i vissa repliker där hon regerar på 
Kalles tal i luren. Även som Siri använde hon således detta uttryck. På tredje 
bilden, bild nr. 5, ser hon rätt in i kameran. Hon ler lite fortfarande, men 
leendet är inte längre lika ironiskt. Det är okänt om Hartman som Siri på scen 
såg så direkt på någon i publiken när hon talade med Kalle, men hon vände 
sig säkert generellt sett utåt. På fotografiet blir effekten att betraktaren bjuds 
in i telefonsamtalet genom Hartmans blick. Betraktaren av fotografiet slutar 
att vara voyeur och blir en tredje part i samtalet. 

Telefonsamtalet började snart leva sitt eget liv. Hartman berättade senare 
att hon blev kallad upp till Kungliga slottet för att spela upp telefonsamtalet 
för drottning Sofia, som aldrig besökte teatern.434 Monologen på ljudbandet är 
bara första delen av hela telefonsamtalet. Det var sannolikt denna del hon 
uppförde för drottningen och som hon uppträdde med i olika sammanhang 
som ett eget nummer. 

Skulle Hartmans tolkning av Siri generellt beröra en publik idag på samma 
sätt? Troligen inte. Röster lät annorlunda förr precis som kroppar såg 
annorlunda ut. Det är inte vanligt idag att kvinnor har en så ljus sjungande 
talröst i sopranläget. Däremot var det vanligt ända fram till mitten av 1900-
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talet, särskilt i ingenuefacket. En ljus röst hos en ung kvinna tillhörde således 
den idealiserade femininiteten. Hartmans ljusa sopran förstärkte därmed det 
ultra-feminina i hennes utstrålning. Säkerligen spelade även klädmodet en viss 
roll i valet att lägga upp rösten i huvudklang. På Hartmans tid var kvinnor hårt 
snörda med korsetter vilket sannolikt gjorde djupandning svårt. Den snörda 
midjan skapar en grund andning vilket gör det lättare att lägga upp rösten i 
huvudklang för att ändå höras bra i en stor salong.  

Idag uppfattas Hartmans röst och replikföring ungefär lika naturlig som 
exempelvis Anna-Lisa Ericsons (1913-1911) eller Sickan Carlssons (1915-
2011) i sina filmer från 1930- och 40-talen. Och precis som med dessa 
skådespelerskors gestaltningar finns det hos Hartman ett spontant och så kallat 
naturligt sätt att säga sina repliker som stundtals ännu kan uppfattas, trots att 
det är tydligt att de tillhör en annan tid och är färgade av sin tids kontext och 
teaterkonventioner. 

 

 
Bild 5. Ellen Hartman  i I telefon, 1887, fotograf Gösta Florman, Stockholm, Musikverket, 
Musik- och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Ellen Hartmans publik och efterföljare 
När Hartman beskrivs i teaterhistorien nämns visserligen hennes publika 
dragningskraft, men det läggs aldrig någon vikt vid detta till hennes fördel. 
Jag anser tvärtemot att det är en parameter som bör beaktas. Hartmans 
framgång som skådespelerska skedde inte i ett vakuum. Joseph Roach skriver:  

When an actor takes his place on a stage, even in the most apparently trivial 
vehicle, and his audience begins to respond to his performance, together hey 
concentrate the complex values of a culture with an intensity that less 
immediate trasactions cannotrival. They embody its shared language of spoken 
words and expressive gestures, its social expectations and psychological 
commonplaces, its conventions of truth and beauty, its nuances of prejudice and 
fear, its erotic fascinations, and frequently its sense of humor. Whenever this 
isn’t so, the actor will fail.435 

 
Denna avhandling handlar om Hartman, men i förlängningen också om hennes 
publik. Därför finns det anledning att titta närmare på vilka denna publik 
bestod av.  

En genomgång av Kungliga teatrarnas hel- och halvårsabonnenter med fyra 
nedslag på fyrtio år synliggör den förändring som skedde med publiken under 
1800-talets sista halva.436 Från att ha dominerats av en adlig publik 1868, hade 
dessa fyrtio år senare trängts undan av en borgerlig åskådarmassa. Denna 
borgerlighet bestod hierarkiskt av allt ifrån finansvärldens spetsar som A.O. 
Wallenberg, L.O. Smith till bagare Karstens fru.437 Även om dessa siffror 
handlar om operans och Dramatens publik torde siffrorna representera de 
andra teatrarna runt Kungsträdgården som konkurrerade om samma publik. 
Naturligtvis handlar inte dessa siffror om hela publiken, utan om de som var 
abonnenter, men det är de enda siffror som finns att tillgå om publiken vid 
denna tid.  

En satirisk teckning med medföljande verser från 1895 visar på den 
generella uppfattningen av den demografiska sammansättningen av 
Dramatens publik.438 På parketten sitter den blaserade noblessen och kritiker. 
På första raden sitter övre medelklassens familj, pappan är brukspatron och 
sonen gäspar eftersom han är mer road av varietéer. På andra raden sitter en 
familj av lägre medelklass som är handlanden. På tredje raden sitter två unga 
kvinnor troligtvis ur arbetarklassen, eller som representerade nya kvinnliga 
yrkesgrupper som kontorister, telegrafister och butiksbiträden. De 
kommenterar handlingen som de har svårt att hänga med i, men konstaterar 
ändå att de ska se uppsättningen igen. De är exempel på unga, urbana, 
yrkesarbetande kvinnor som var en publikgrupp som växte under dessa år.  

Richard Dyer menar att det finns fyra kategorier av respons från publiken 
till stjärnans handlingar vilka i sin tur bygger på Andrew Tudors typologi. 
För det första emotionell affinitet. Det betyder att publiken känner för, eller 
känner tillgivenhet för stjärnans karisma eller karaktären/stjärnans 
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handlingar eller narrativ. Det är den vanligaste känslan av inblandning i 
dramat/karaktären/stjärnan från publiken. För det andra själv-identifikation. 
Det inträffar när inblandningen når den punkt att åskådaren sätter in sig själv 
i stjärnans ställe med samma utseende och persona. För det tredje imitation. 
Stjärnan blir helt enkelt en förebild för åskådaren i utseende och stil. Det är 
en vanlig respons, särskilt hos den unga publiken. För det fjärde projektion. 
Punkten då imitationen förstärks och inte längre bara handlar om stil utan 
även om beteende och där stjärnan används av åskådaren för att hantera 
vardagen.439 

Hartman slog igenom innan radion och filmen fanns. Under fin-de-siècle 
var, förutom pressen, teatern mediet som nådde flest människor och hade 
störst genomslagskraft. Hartman började redan under första åren på 1880-talet 
att dra fulla hus med bland annat En räddande engel och senare med I telefon. 
Salongen på Dramaten på Kungsträdgårdsgatan tog under denna tid 640 
personer.440 Det innebär att under sin karriär som spände över två decennier 
var det många människor som såg Hartman. Därtill kom att under hennes 
gästspel i svenska och nordiska städer var det många som aldrig besökt 
Stockholm som såg henne. Detta betyder att det inte går att räkna hennes 
popularitet som ett specifikt stockholmsfenomen. Under hennes comeback 
under 1920-talet gjorde hon sig även gällande för en ny generation 
teaterpublik. I ljuset av dessa beaktanden måste hennes publika 
genomslagskraft enligt tidens mått mätt ha varit massiv.  

Hartmans publik bestod inte bara av stockholmsk medelklass och absolut 
inte endast av män som såg henne som ett erotiskt objekt. Det vittnas 
återkommande om Hartmans popularitet hos den kvinnliga publiken. Det har 
redan nämnts i samband med Gurli och det kommer fler exempel i senare 
kapitel. I och med matinéföreställningar, både under Hartmans gästspel och 
på Dramaten, öppnades ytterligare möjligheter för fler kvinnor att se henne 
eftersom de då slapp ha manligt beskydd till och från teatern.441 På 
eftermiddagen var det mindre farligt för kvinnor att röra sig ensamma på 
stadens gator. Dessutom behövde Hartmans publik inte ens ha sett henne på 
teatern. Det kan ha hört hennes inspelade röst på vaxrulle, sett henne 
promenera i Kungsträdgården, sett fotografier av henne i bokhandlarnas 
fönster, eller läst om henne i tidningar och sett hennes avbildad på en 
cigarrlådeetikett.442 Hennes genomslagskraft gjorde att hon, som en av 
Sveriges mest välkända celebriteter, fanns i folks medvetande. Amerikanska 
rökverk som såldes i Europa innehöll även kort av vackra damer i 
cigarrlådorna, företrädesvis amerikanska. Idolkort av ”Mrs Hartman” fanns 
dock både i Smoker’s delight och Carroll’s Triumph.443 

I och med Hartmans avgång från teatern 1898 försvann både En räddande 
engel och I telefon från Dramatens repertoar. De återkom först när Hartman 
gjorde sin comeback under 1920-talet, men det finns uttalanden som vittnar 
om att pjäserna levde vidare i salongerna. ”De flesta stockholmska 
familjeflickor med självaktning kunde på den tiden Siris och Gurlis roller 
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utantill, och det fanns unga esteter som inte vågade ta emot inbjudan till en 
enkel smörgås i familj av fruktan att få ’Hallå Kalle!’ som dessert”.444 
Kritikern och författaren Bo Bergman kallar I telefon för  

alla sällskapsspektakels bataljhäst, alla elevuppvisningars oundvikliga, 
uttröskade effektnummer. Det finns inte en liten teatergalen flickunge som inte 
någon gång ropat eller åtminstone drömt om att med Siri få ropa i en 
telefontratt: ”Ä det du, Kalle!” Aldrig har dilettantismen firat sådana 
rödblommiga orgier som i denna roll.445  
 

De unga flickor som spelade Gurli och Siri i privata salonger och sökte till 
teaterskolor med telefonmonologen ska ses både som Hartmans kvinnliga 
beundrare och hennes efterföljare. De hade sett Hartman och, eller, hört talas 
om hennes framställning och i sina vardagsrum sökte de efterlikna Hartmans 
tolkning av Gurli och Siri. Det betyder att Hartmans iscensättning av 
femininitet samt hennes spelstil hade bildat skola. Bergman intygar i 
recensionen ovan att det existerade en ”svans av fru Hartmanns-imitationer 
som rollen [Siri] dragit efter sig”.446 För pjäserna innebar att förpassas till 
salongerna naturligtvis att de generellt fick lägre status än om de skulle ha 
fortsatt att spelas på Dramaten. Men genom Hartmans tolkningar fick pjäserna 
ett längre liv och levde kvar i publikens, och uppenbarligen i många kvinnliga 
åskådares, föreställningsvärld. Eftersom telefonsamtalet var ett populärt val 
av monolog för elevprover blir det tydligt att unga kvinnor bedömde Siri som 
en bra roll för detta ändamål, vilket tyder på att pjäsen fortsättningsvis lästes.  

En av de unga flickor som valde telefonmonologen som sitt andra prov till 
Dramatens elevskola 1908 var den blott femtonåriga Tora Johansson som 
skulle bli känd under sitt artistnamn Tora Teje (1893-1970). Teje, som kom 
att bli en av Dramatens största kvinnliga skådespelerskor under första halvan 
av 1900-talet, förnyade monologen genom att göra telefonen till en modern 
bordstelefon och att sitta uppflugen på skrivbordet under samtalet.447 Det visar 
att kvinnans rörelsemönster hade påbörjat en frigörelseprocess under de dryga 
tjugo år som passerat sedan premiären. Huruvida Teje hade sett Hartman i 
rollen i sin barndom är okänt, men trots att Teje hade en persona och 
utvecklade en spelstil som låg långt från Hartmans dito, fanns Hartmans 
tolkning som en klangbotten hos nästa generations skådespelerskor. 

”Denna egendomliga varietet av ingenue” 
Analysen visar att antipati kontra sympati, fanns i reaktionerna på Hartmans 
skådespelarkonst redan från debuten. Hedbergs utvikningar exempelvis, om 
huruvida Hartmans skådespeleri skulle kategoriseras som konst eller natur var 
ett tema som diskuterades bland teaterintresserade redan från hennes debut. 
Helt klart är att hon i sin samtid ansågs ha förnyat ingenuefacket, vilket 



105 

tydliggörs av författaren Ola Hansson när han beskrev Stockholms 
skådespelare i sitt häfte Moderne Kunst: 

Fru Hartman deremot, Stockholmspublikens bortskämda favorit, är sedan åratal 
tillbaka den ouppnådda och oupphinneliga typen för en Stockholms 
”Bachfisch”, denna egendomliga varietet av ingenue, typen för en 
pensionsflicka i slynåren, en vildkatt med qvicksilfver i blodet, med ett hufvud 
fullproppadt af älskvärda pojkstreck och en mun full af ännu älskvärdare 
slangord och två stora, spelande, brännande ögon i ett rosigt ansikte under ett 
helt svall af framtrollade lockar.448 
 

Hansson kallar hennes typ för en egendomlig version av ingenue. Detta 
bekräftar att hon med sina otämjda tonårsflickor presenterade en ny 
femininitet på scenen. Hansson lyckas också skriva fram att förenat med 
hennes modernitet som ingenue var Hartmans sensuella utstrålning av det 
farliga slaget. Hansson liknar henne vid en vildkatt med kvicksilver i blodet 
och spelande, brännande ögon. Det går tillbaka på idén om den fara en kvinnas 
sexualitet utgjorde för en mans maskulinitet. Hartmans ögon var ett viktigt 
verktyg i hennes utstrålning och hennes blick bröt mot den normativa 
femininitetens stadgar som stipulerade att en kvinnas uttryck i ögonen skulle 
vara blygsamt och ödmjukt. Hartmans öppna, spelande och brännande blick 
var subversiv.  

Hartmans gestaltningar i flickrollerna blir aldrig jämförda med någon 
föregångerskas i samma fack. Det antyds aldrig att hennes gestaltningar har 
likhet med någon annan skådespelerskas. Detta faktum i kombination med 
reaktionerna på Hartmans flickroller tyder på att hon presenterade något nytt, 
något som inte kunde jämföras med någon annan. Jag menar att Hartman var 
den första som gestaltade den frimodiga, sanningssägande, upproriska 
tonårsflickan på svensk scen. Flickan som ännu inte hade blivit vingklippt utan 
rörde sig med energi och utan det dekorum som krävdes av en väluppfostrad 
ung dam under 1880-talet. Hartmans flickor blev inte straffade för sitt 
okonventionella beteende. Tvärtom segrade de. Därmed var Hartmans flickor 
på 1880-talet genusnormbrytare och subversiva hjältinnor.  

Catherine Hindson hävdar att det i offentligheten under fin-de-siècle 
behövdes nya alternativa femininiteter som förebilder för kvinnor.449 
Hartmans vilda och upproriska hjältinnor hade så mycket förförisk charm att 
de framstod som en alternativ femininitet som var attraktiv för unga, urbana 
kvinnor att identifiera sig med och, eller, att söka efterlikna. Eftersom 
Hartman i sitt utseende och i sina åthävor var ultra-feminin framstod hon som 
ett sexuellt objekt vilket understödde hennes popularitet och fick det 
subversiva i hennes iscensatta femininitet att passera under radarn hos män 
som skydde nya emancipatoriska femininiteter exempelvis den Nya kvinnan 
och moralistiska feminister. Hartman gav sina unga rollkaraktärer en 
medvetenhet om deras egen sexualitet. Huruvida det betydde att hon offentligt 
tog ståndpunkt för den tredje vägen i sedlighetsfejden är oklart, men med 
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nyansering mellan sexuell medvetenhet och barnslig oskuldsfullhet lyckades 
hennes tolkningar bli accepterade över de olika lägren i fejden. År 1917 
beskrevs Hartmans förkroppsligade tonårsflickor i en artikel som ”den 
tjusande och segrande flickaktigheten”.450 Citatet den segrande 
flickaktigheten har fått ge namn åt detta kapitel och är den benämning som 
hädanefter kommer att användas i denna avhandling för den femininitet som 
Hartman själviscensatte sig i och som framförallt hennes tonårsroller 
representerade.  

Många uttalanden om Hartmans spel och utstrålning avslöjar att publiken 
som beundrade henne upplevde hennes spel som det mest naturliga de hade 
sett framföras på en scen: ”Hvilken sanning, hvilket lif då hon för sig fram på 
tiljan. Det är något af kött och blod, ej som så ofta händer en till viss nivå 
uppskrufvad konstfärdighet i ord och later. Derför är hon stor. Derför får man 
aldrig nog af att se och höra henne.”451 Det finns också många uttalanden som 
tyder på att hon hade något nytt i sitt spel och att hon med detta nya bröt mot 
sceniska regler: ”Förtjänsten i fru Hartmans spel är icke det formfulländade, 
det regelrätta, - tvärtom får stundom plastik och annat af den högre konstens 
fordringar sitta rätt hårdt emellan, förtjänsten är att det icke är något spel”.452 
Också Fröding intygade det lustfyllda i att se Hartman som Cyprienne i Vi 
skiljas  

gräla med en fart så att orden hålla på att springa ikull varandra eller förgätande 
alla teaterplastikens lagar komma insusande på scenen med all den ångest, som 
en kritisk situation kan inge ett par unga kvinnofötter – eller äta och dricka och 
prata med all den otvungna glömska av betraktande ögon, som den livliga 
känslan av ögonblickets lycka och trevnad måste framkalla.453  
 

Fröding gör det helt tydligt att Hartman bröt mot teaterkonventionerna och att 
hon pratade och rörde sig på ett sätt som påminde publiken om människors 
beteende i levande livet, eller hur de kände att de skulle vilja bete sig i en dylik 
situation. Det var det som gjorde henne så populär och samtidigt så ifrågasatt. 
Hennes regelbrytande och hennes otämjda femininitet sågs av vissa, 
framförallt anhängare av en idealrealistisk teaterestetik, som subversiv. 
Hartman bröt mot gängse fastställda teatertraditioner i sitt spel, var fysiskt 
aktiv, talade vardagsnära, samt fyllde rollen med underliggande och ofta 
motstridiga så kallade undertexter genom sina fysiska handlingar och sin 
replikföring. Den stora publiken, inte bara i Stockholm utan som nästa kapitel 
kommer att visa i hela Norden, beundrade henne och välkomnade en mer 
realistisk spelstil. Hartmans uttrycksfulla ögon, nätta figur och ljusa röst 
förstärkte hennes ultra-feminina och sensuella utstrålning, men det var 
humorn som var det mest utmärkande draget både i hennes utstrålning och i 
hennes spelstil. Med humor kunde hon bryta med det normativa regelverk som 
omfattade kvinnligt rörelsemönster, beteende och attityd. Naturligtvis var det 
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kombinationen av allt detta som gjorde henne till en ikon, men det var 
framförallt humorn som gjorde hennes femininitet gränsöverskridande. 

När Hartman gjorde birollen Gurli till en huvudroll begick hon också ett 
annat regelbrott i genusstrukturen under fin-de-siècle. Hon tog plats. En 
kvinna som ville ta plats behövde både agens och strategier. Hur Hartman 
hanterade sin agens och sina strategier kommer nästa kapitel att tydliggöra.   

 

 
Bild nr. 6. Ellen Hartman som titelrollen i Chamillac eller Dora 1890, fotograf Gösta Florman, 
Stockholm, Musikverket, Musik och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Bild nr. 7. Ellen Hartman 1888 som Gerda i Sveas fana, fotograf Gösta Florman, Stockholm, 
kolorerat, Musikverket, Musik- och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Kapitel 3. En kvinnlig Alkibiades, älskad och 
bortskämd 

Detta kapitel analyserar tiden som representeras av det tredje fotografiet som 
paret Thyselius 1897 ansåg utmärkande för Hartmans utveckling på 1880-
talet, ”en stolt blickande verldsdam i en elegant rysk sobelkappa”.454 Se bild 
nr. 6. Här finns det flera alternativa fotografier som kan åsyftas. Den ryska 
sobelpälsen förekommer både på rollporträtt och porträtt av mer privat-
offentligt slag av Hartman. Det fotografi som sannolikt stämmer bäst med 
tidpunkten är ett rollporträtt endera från Chamillac av Octave Feuillet eller 
Dora av Victorien Sardou. Bilden visar Hartman med nämnda päls löst 
hängande över axlarna. Hennes ansikte är i trekvartsprofil och hennes stolta 
småleende tyder på självsäkerheten hos en dam av värld. Första delen av detta 
kapitel handlar delvis om hennes väg att erövra femininiteten som mondän 
världsdam.  

Det finns tre huvudsakliga teman i kapitlet som i viss mån överlappar 
varandra: Hartmans agens, hennes karriärstrategier samt de processer av 
divakoder som omgärdade henne. Jag undersöker några roller som var skrivna 
till Hartman och receptionen av dem samt hennes samarbete med journalisten 
och dramatikern Pehr Staaff. Andra delen av kapitlet handlar om Hartmans 
gästspel i Helsingfors 1889 där hennes förhandlingar med teaterchefen Harald 
Molander på Svenska Teatern analyseras. Fokus i hela kapitlet är även de 
koder för en diva som manifesterade sig runt Hartman under senare delen av 
1880-talet och inte minst runt detta gästspel.  

När Hartman lämnade teatern 1898 skrev Sven-Erik Söderman en artikel 
om henne i Idun. Här använde han den mytomspunne och bortskämde antika, 
grekiske härföraren Alkibiades som metafor för att beskriva Hartmans unika 
position, ryktbarhet och anseende under andra halvan av 1880-talet. 
Södermans ord har fått ge namn åt detta kapitel. 

Mer än en musa 
Teaterforskaren Maria M. Delgado hävdar att när en skådespelerska i 
teaterhistorien positioneras som en dramatikers musa passiviseras diskursivt 
hennes kreativitet och auktoritet.455 Delgado föreslår därför metoden att skriva 
in skådespelerskor i andra mer aktiva positioner som exempelvis anstiftare 
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eller konnässör.456 Opera- och divaforskaren Susan Rutherford skriver utifrån 
en liknande position om den tyska operadivan Wilhelmine Schröder-Devrient 
(1804-1860) och analyserar det specifika med hennes skådespelarkonst samt 
hennes samarbete med Richard Wagner.457 Delgado, som även hon 
uppmärksammat Rutherfords studie, menar att den ingående beskrivningen av 
Schröder-Devrients spelstil motverkar de generella termer som brukar 
användas på musan som sexobjekt.458  

Det är vanligt förekommande i teaterhistorien att dramatiker skriver roller 
för bestämda skådespelare.459 På kontinenten fortsatte traditionen att vara 
stark på 1800-talet.460 Ett sätt för skådespelerskorna i det förflutna att skaffa 
sig kontroll över vilka roller som tilldelades dem, var att skaffa en nära relation 
till en författare som skrev pjäskaraktärer direkt för dem. Eftersom rollernas 
utformning och storlek var kopplade till skådespelerskans status på sin teater, 
kunde hon på detta sätt underminera teaterledningens kontroll av vilka roller 
som tilldelades henne och själv ta herraväldet över sin representation på 
scen.461 

Någon gång i samband med modernismens genombrott i Norden började 
denna tradition att ogillas av vissa författare och kritiker. Ibland var denna 
kritik något godtycklig. Att Strindberg på 1880-talet skrev en pjäs direkt till 
sin första fru Siri von Essen, Herr Bengts hustru, nämns inte, varken när 
tidningarna diskuterar pjäsen i fråga eller uppsättningen av den på Svenska 
Teatern 1882.462 Efter sekelskiftet 1900 när Strindberg skrev åtskilliga roller 
till sin tredje fru, skådespelerskan Harriet Bosse, nämns det inte heller i 
recensionerna. Pehr Staaff slapp också anmärkan för detta i kritiken av Sveas 
Fana trots att han där de facto hade skrivit en roll för Hartman, vilket var 
välkänt i teaterkretsar. Oftast var kritikernas röster hätska mot roller som var 
skrivna för Hartmans räkning. När Staaffs nästa lustspel hade premiär på 
Dramaten i april 1891 undkom han dock inte kritiken: 

Det tyckes till och med att pjesen är formad efter just dessa Dramatiska teaterns 
artisters naturell till den grad att den på hvarje annan scen skulle väsentligen 
förlora i intresse. Så kanske förhållandet är med de flesta teaterpjeser; 
författaren skrifver sin roll med särskildt sigte på den eller den bekanta artisten, 
men detta kan framträda mer eller mindre skarpt.463 
 

Det ansågs således viktigast att det inte märktes att rollen var skriven för en 
speciell skådespelare. Då kunde det ursäktas om så ändå var fallet. Konsten 
att skriva en roll enligt ovanstående citat speglar den allmänna dubbelmoralen 
under den oscarianska eran: Det går an så länge det inte märks. Detta framgår 
också av kulturskribenten Hellen Lindgrens recension i Aftonbladet: 

Hr Personnes tidningsman var […] vacklande på gränsen mellan skämt och 
allvar, och denna grumlighet vidlåder också hela kärleksförhållandet där fru 
Hartman spelar motpart och eröfrar sig bifall genom det sätt, hvarpå hon 
småningom jämkar sig närmare sin friare. Fru Hartman har förutom detta 
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extranummer, som hon kanske skapat sig sjelf och som här är naturligt, icke i 
denna pjes några uppgifter af det slag, som på teaterspråket brukar kallas att 
göra konster, och när man ser, hur gerna man annars sätter in dylika scener i 
svenska original, just med tanke på att göra sig till godo fru Hartmans förmåga 
i denna riktning, bör man hålla författaren räkning för att han icke följt detta 
exempel.464  
 

Det Lindgren kallar ett extranummer var fysiska handlingar som 
skådespelerskan ibland stiliserade, till exempel det successiva närmandet till 
sin älskade som beskrivs ovan. Detta kallades, enligt Lindgren, att göra 
konster.465 Det visar hur starkt vissa kritiker ännu förespråkade den 
victorianska spelstilen med begränsad gestik och kroppen i stillastående 
skulpturala poser som enligt Marshall är påverkad av Galateamyten.466 Enligt 
Marshall förstärkte poserna skådespelerskan som ett passivt sexuellt objekt 
och förminskade hennes möjligheter till självständig tolkning av rollen. 
Marshall lägger genombrottet för, vad hon kallar, den självständiga 
skådespelerskan i Storbritannien till 1889 då Ibsens Ett Dockhem, översatt till 
engelska, hade premiär i London. Marshall menar att det nya litterära, 
naturalistiska dramat med mer komplexa kvinnoroller var förutsättningen för 
uppkomsten av den självständiga skådespelerskan.467 I kontext till 
utvecklingen i Storbritannien går det att konstatera att trenden med en mer 
självständig skådespelerska startade i Sverige redan runt decennieskiftet 
1870- och 1880-tal. Det var självständig läsart, fysiska handlingar, gestik och 
röstbehandling som gick utöver det stipulerade i dramatikernas 
scenanvisningar, som många recensenter kritiserade i Hartmans spel. Just det 
som är skådespelarkonstens väsen – att fylla rollen med inre liv som gör den 
komplex och levande – klandrades.  

Till Hartman skrevs det onekligen många roller eller snarare pjäser. Ernst 
Lundqvists Småflickor och Lilla professorskan, Alfhild Agrells En lektion, 
Pehr Staaffs Sveas Fana och Ett lysande parti, Henrik Christiernssons Gurli, 
Fredric Nycanders Vindrufvor och Kardborrar.468 Möjligtvis var där flera 
roller som var direktskrivna till Hartman, som i Anne-Charlotte Lefflers 
Familjelycka och Emilie Lundbergs Förlåt mig!, men det finns inga klara 
källor som styrker detta antagande. Lundberg skrev däremot en komedi i två 
akter som hette Mostrar, med en huvudroll direktskriven för Hartman.469 
Komedin blev inte antagen och är nu försvunnen. Dessa roller presenterar en 
femininitet som den segrande flickaktigheten; ibland i form av en skolflicka, 
ibland som en ung fru som är mer eller mindre farlig i sin sensualitet. Någon 
är en travestiroll, det vill säga att Hartmans roll är den som en ung man. 
Författarna är alla svenskar förutom fransmannen Omér Chevalier, som på 
resande fot sett Hartman i Kristiania 1889 och skrivit en pjäs åt henne.470 Att 
få en roll skriven för sig behöver inte vara en divakod, men i Hartmans fall 
var det det. Mängden av roller skrivna till henne i kombination med deras 
distinkta femininitet gör det till en divakod. 
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En lektion 
Alfhild Agrell skrev 1884 enaktaren En lektion vilken på försättsbladet 
dedikerades till Hartman.471 Enligt tidningarna refuserades pjäsen först av 
Dramaten, men 1886 sattes den likväl upp som förpjäs till Agrells drama 
Ensam som var kvällens huvudnummer. Huruvida Hartman hade något 
inflytande i att pjäsen kom till uppsättning eller om hon hade kontakt med 
Agrell under repetitionstiden är okänt, men i relief till vad som senare kommer 
att belysas i kapitlet, finner jag det inte för otroligt.  

En lektion är en dialogiskt rapp, komisk enaktare med ett moraliskt 
budskap. Ingeborg Nordin Hennel påpekar att handlingen ansluter till en 
debatt som var aktuell på 1870-talet och handlade om att nygifta par 
vantrivdes i sina äktenskap.472 En lektion handlar om ett nygift par som har 
fått en gård på landet i bröllopsgåva av sina föräldrar. Gården är 
förutsättningen för deras livsuppehälle. Mannen Åke är engagerad i dess 
skötsel och har sparat pengar till en ny skördemaskin, men den unga frun Elsa 
är djupt besviken på det enahanda lantlivet och längtar tillbaka till Stockholms 
nöjesliv. För att lära henne en läxa har Åke under en veckas tid speglat hennes 
beteende i ett försök att få henne att inse sitt eget egoistiska uppförande.  

Det är redan solnedgång när pjäsen börjar och Elsa har ännu inte klätt på 
sig. Åke arbetar inte, sin vana trogen, utan ligger på en schäslong och läser. 
Elsa ligger enligt Agrells scenanvisning på en annan soffa med håret vårdslöst 
ihopvirat. Agrell sätter direkt den humoristiska tonen: 

Elsa: Gud hvad jag har tråkigt! 
Åke: Nå än jag då! 
Elsa: Har du? Ack, så roligt!473 
 

Redan det faktum att Elsa inte har brytt sig om att klä på sig och satt upp håret 
ordentligt, trots att solen är på väg att gå ner, är tydliga visuella tecken på att 
Elsa har överskridit normativt beteende för en kvinna i hennes ställning. 
Respektabla borgerliga kvinnor på 1880-talet gick inte halvklädda med 
slarvigt hopvirat hår under hela dagen om de inte var psykiskt sjuka eller på 
annat sätt normbrytande. Var de fysiskt sjuka låg de till sängs tills de var friska 
nog att klä på sig och vara representativa, även om de höll sig i stillhet. 

Ännu idag kan detta beteende hos vuxna kvinnor tolkas som tillhörande 
social paria. Det signalerar att kvinnor, och även män för den delen, som beter 
sig på detta sätt har ställt sig utanför samhället och de underförstådda regler 
som stipulerar att vuxna människor ska gå upp på morgonen, göra sig redo för 
dagen, gå till ett arbete och tjäna sitt levebröd för att inte ligga andra 
människor eller samhället till last. Elsa orkar inte, eller är inte intresserad av 
vad folk i allmänhet tycker om henne. Hon bryr sig inte om ifall grannarna 
skvallrar. Nästan ännu värre, om pjäsen läses med glasögon slipade i 1880-
talsets mentalitet, är att hon inte tar sitt ansvar för hemmet och verkar vara 
likgiltig inför vad hennes man tycker om hennes beteende.  
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För att bota sitt uttråkade tillstånd, som hon nu tror att hon delar med sin 
man, föreslår Elsa att de ska åka till Stockholm och roa sig. Hon börjar till och 
med packa. Mannen, som spelades av skådespelerskans make Victor Hartman, 
väljer att uppmuntra hennes önskan och målar livligt upp bilden hur de ska 
leva ett modernt, urbant liv där han ägnar sig åt ”rummel med kamrater”, i en 
underförstått strikt maskulin miljö, medan hon går för sig med sina väninnor 
på teatern.474 Mannen understödjer även Elsa i hennes förslag att de pengar 
han lagt undan till en ny skördemaskin, ska de i stället spendera på hotell och 
nöjen. När dessa i sin tur är slut kan de låna pengar. ”Det gör alla menniskor” 
säger Elsa.475 När Åke slutligen målar upp bilden hur han går i konkurs och 
de får gå från hus och hem, och leva på var sitt håll och därför måste vänja sig 
vid att leva åtskilda, vaknar Elsa upp och inser hur deras förhållande och 
tillvaro kan förstöras av hennes egoism. Hon förstår då att han har speglat 
hennes beteende för att få henne att vakna upp och ta sitt ansvar som en vuxen 
kvinna. Pjäsen avslutas med Elsas försoningsreplik efter att Åke enligt 
scenanvisningen överhöljt hennes ansikte med kyssar: ”Du - - ! Det är ändå 
allra roligast att ha tråkigt!”476 Repliken som avbryter hans kyssar antyder att 
Elsa är en sexuell varelse som tycker om det erotiska umgänget med sin man. 
Det är dock okänt huruvida Hartman tryckte på den narrativt inbyggda 
dubbelmeningen i repliken eller ej. 

Som pjäsens titel antyder är handlingen en man som läxar upp sin fru som 
i slutet av pjäsen kommer till insikt om sitt normbrytande beteende och uttalar 
sin intention att ”bli menniska”.477 Hon kommer, kan man anta, att i 
fortsättningen bli en domesticerad hustru som tar hand om man och hushåll. 
Därmed bekräftar pjäsen rådande genusstruktur, men inom denna ram gav den 
Hartman samtidigt en plattform att spela fram en oönskad femininitet som 
attraktiv och underhållande. Elsa är framskriven av Agrell som ett bortskämt 
barn med en drastisk satirisk överdrift. I rollen som Elsa fick Hartman, i 
genombrottsrollens Gurlis efterföljd, även excellera i att parodiera andra 
personligheter. Här är det, förutom en engelsk pietistisk fröken, män hon 
ironiskt härmar: en uppvaktande italienare som rullar med ögonen, en 
temperamentsfull polack, en kines som bor på Grand Hôtel, en nysande 
brukspatron samt en läspande aristokrat. Elsa är inte en självuppoffrande och 
blygsam fru. Hon är krävande, sällskapssjuk och egoistisk. Samtidigt är hon 
inte osympatisk, utan är rolig, spontan, känslosam och genuint kär i sin man. 
Hon är som ett bortskämt, charmigt och ouppfostrat barn. 

Reaktioner mot femininiteten och spelstilen 
Mottagandet i tidningarna var blandat. Dagen Nyheter meddelade endast att 
föreställningen mottogs av publiken med ”lifligt bifall” och några dagar senare 
komplimenteras både herr och fru Hartmans ”lätta och behagliga spel”.478 
Recensenten i Aftonbladet, författaren Gustaf af Geijerstam, tyckte förvisso 
att pjäsen hade roliga ögonblick:  
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Men dess fel är att vara ämnad till ett bravurnummer för en skådespelerska, utan 
att dock egentligen visa annat än hennes mindre tilltalande sidor. Det är intet 
fel af en förf. att skrifva en pjes, för att en skådespelare eller skådespelerska der 
skall få visa, hvad han eller hon förmår. Något konstnärligt värde eftersträfvar 
ett sådant stycke egentligen icke, med det uppfyller dock ett ändamål. Men vi 
upprepa det – fru Hartman (för hvilken hufvudrollen är skrifven) var i denna 
uppgift rolig och skrattretande på mer än ett ställe. Men hela hennes spel var 
sådant, att stycket blef ett underligt mellanting mellan proverb och fars, och 
utförandet af Elsas rol stod i konstnärligt afseende långt under hvad man på 
senare tiden blifvit van att fordra af fru Hartmans intelligens och konstnärliga 
mognad.479 
 

Gustaf af Geiejerstam tillhörde den lösa sammanslutningen av naturalistiska 
författare och litteratörer som kallades för ”Det unga Sverige” och som stod 
för en realistisk och samhällsdebatterande stil. Här kan man tydligt ana den 
låga status det innebar inom den falangen att öppet skriva en roll för en 
skådespelare. Det ansågs inte ha ett konstnärligt värde. Här ställs dramat mot 
skådespelarkonsten. För att ha ett konstnärligt värde måste pjäsen, enligt af 
Geijerstam, vara skriven helt utifrån författarens idévärld utan påverkan eller 
inspiration av en skådespelare. En speciell skådespelares närvaro i texten 
ansågs således kontaminera dramat. Även Nya Dagligt Allehanda påpekade 
att det inte var förenligt med ”äkta dramatisk diktning” att skriva 
”virtuosstycken” till en specifik skådespelare.480  

Enligt af Geijerstam framhävde rollen bara Hartmans ”mindre tilltalande 
sidor”. Elsas egoism, bortskämdhet och drift med andra människors egenheter 
blir i recensionen omöjliga att särskilja från skådespelerskans överdrivet 
komiska spelstil. Denna åsikt anser jag speglar motståndet mot överskridandet 
av normativ femininitet som ställer ut eller gör narr av den så kallade kvinnliga 
värdigheten.481 Svenska Dagbladets kritik tyder på att så var fallet: 

Deremot var den unga hustruns framställarinna, fru Hartman, ej sådan hon 
brukar vara, nej, icke tillfredsställande alls en gång. Det var i hennes röst och 
tonfall en tillspetsning, en besynnerlig konstlad understrykning af replikerna 
som var allt utom behaglig och i hennes hela uppträdande ett direkt mot 
publiken vändt effektsökeri, som nästan stötte på manér. Detta är så mycket mer 
att beklaga som hon i sina senast föregående partier gifvit prof på alldeles 
motsatta egenskaper.482 
 

Båda recensionerna tyder på att Hartman spelade Elsa som om hon spelade 
fars. Dessutom gjorde hon något som ansågs vara effektsökeri ut mot 
publiken, höll sig inte inom ett ”lagom” utan spelade ut sin humor. Enligt af 
Geijerstam ställde denna spelstil sig framför pjäsens moraliska budskap samt 
suddade i gränserna mellan olika genrer. Enligt Svenska Dagbladets kritiker 
var Hartmans spelstil allmänt obehaglig. Dessa uttalanden tyder på att 
Hartman stiliserade sitt rörelsemönster på ett sätt som vissa kritiker ansåg bara 
hörde hemma inom farsen och därmed suddade mellan de traditionella 
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spelstilarna tillhörande olika genrer. Enligt den sistnämnde kritikern tog 
Hartman även ut ironin i sina repliker. Det så kallade effektsökande spelet kan 
syfta på episoden med parodierna. Det kan också syfta på när Elsa packar 
medan Åke målar upp bilden av deras framtid. Till hans monolog när Elsa 
efter hand mognar till insikt, har Agrell lagt in en scenanvisning. ”Elsa kastar 
in diverse effekter huller om buller i kofferten”.483  

Utan att ha något konkret underlag i källorna för antagandet, men med 
tanke på vad Hartman gjorde av exempelvis den stumma scenen i En räddande 
engel, var den fysiska handlingen att packa en koffert samtidigt som 
karaktären slits mellan sin vilja att resa och sin vaknande insikt om sin egoism, 
ett sceniskt ögonblick som Hartman fyllde med stiliserat komiskt 
rörelsemönster. Båda recensenterna ovan är besvikna på Hartman eftersom 
hon i andra föreställningar inte haft denna spelstil. Det visar att denna 
stiliserade humoristiska fars- eller slapstick-spelstil, som kom att bli ett 
signum hos Hartman, var något hon valde att utveckla och därmed trotsa 
kritikernas varningar. Jag vågar hävda att hon inte skulle ha gjort det om hon 
inte samtidigt hade vunnit något på det. Vinsten var popularitet hos publiken. 
Hartmans humoristiska spelstil ställde sig framför det skrivna dramat. I 
kombination med Elsas normöverskridande femininitet uppfattade vissa det 
som stötande. Idealrealismens förespråkare och 1880-tals-realismens 
talesmän var överens om att pjäsen därmed fick lägre konstnärlig status än ett 
mer allvarligt syftat proverb.  

Gurli hade godtagits eftersom hon var en tonåring som ännu inte var 
initierad i vuxenlivet, men Elsa representerade en femininitet hos en vuxen 
kvinna som överskred tidens norm. Hos en nygift fru förvandlade dessa 
egenskaper henne till en sorts pariafemininitet ”light”. Visserligen lär sig Elsa 
läxan i slutet av pjäsen och rådande genusnormer upprätthålls därmed. Men 
förutom de sista replikerna får publiken aldrig veta hur, och om, hon verkligen 
förändrar sig. Det öppnar för en ambivalens. 

Kanske hade kritiken funnit det mer försonande om pjäsen inte hade varit 
tillägnad Hartman. Eftersom Agrell offentligt hade tillkännagivit att rollen var 
tillägnad skådespelerskan och direkt skrivit in scener där hon kunde spela ut 
sin komik, hade hon enligt kritiken underförstått sänkt sig som författare. Här 
stod dramat i tjänst hos skådespelaren och inte tvärtom. Detta tyder på en 
alltmer öppen konflikt angående vem som var upphovsman till 
teaterhändelsen – författaren/regissören eller skådespelaren. Huruvida 
kritiken hade funnit det mer försonande om inte Hartman spelat ut komiken i 
rollen som Elsa, utan låtit henne vara mer nedtonad förblir okänt, men är inte 
omöjligt om Lindgrens kritik 1891 av Ett lysande parti betänkes.484 Där ger 
han Staaff en komplimang för han inte skrivit in dylika scener till Hartman, 
vilket enligt hans mening gjordes alltför ofta i svenska original. Det är inte 
omöjligt att han bland annat syftade på En lektion. När Agrell skrev rollen till 
Hartman torde hon ha anat vad skådespelerskan kunde göra av den. Det tyder 
på att kombinationen av sympatisk normöverskridande femininitet och ett 
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fysiskt stiliserat komedispel var den spelstil som Agrell åsyftade. Hartman 
valde att utveckla denna spelstil i en pjäs som genremässigt var ett proverb. 
Det tyder på att uppluckringen av den traditionella skillnaden i spelstil mellan 
olika dramatiska genrer var ett medvetet val från Hartmans sida. 

Det var i fler pjäser än Agrells som kombinationen av Hartmans 
normöverskridande femininitet och hennes humoristiska spelstil skulle 
komma att provocera. Den, enligt J. A. Runström ”enkom för denna afart af 
hennes talang skrifna ’bagatellen’ ’Småflickor’ - en smaklöshet från början 
till slut, som ej bort upptagas på vår k. scen” var ett exempel.485 Att Ernst 
Lundqvists enaktare Småflickor, som sattes upp 1888 kunde väcka dessa 
starka negativa känslor ter sig vid en genomläsning idag som obegripligt.486 
Den handlar om två flickor i tonåren som båda är förälskade i samma pojke 
och som i hans frånvaro slåss om hans gunst; en från min tidshorisont harmlös 
historia.487 Pjäsen är ett exempel på en ”hartmansk” publiksuccé som var 
utskälld av smakdomarna. Kritikernas anmärkningar mot Småflickor var 
liknande dem mot En lektion. Trots det blev Småflickor en publiksuccé.488 
Orsaken till både antipatin hos vissa, och förtjusningen hos andra, var 
Hartmans normöverskridande femininitet, i Småflickor som en erotiskt 
brådmogen skolflicka och i En lektion som en bortskämd ung fru.489  

Det finns en underliggande orsak till de negativa känslor som dessa pjäser 
väckte hos vissa. I rollerna som var skrivna till Hartman tog hon stor plats på 
scenen. Teaterforskaren Nancy S. Reinhardt framhåller att scenens centrum, 
där skådespelaren syns och hörs bäst, traditionellt sett i det seriösa dramat är 
förbehållet den manliga skådespelaren ”for the protagonist, the tragic heroes, 
the ’doers’ of the main action”.490 Sidorna, bakgrunden, balkonger var 
förbehållet aktriserna. Scenens centrum bör de inta ledsagade av en man. 
Reinhardt skriver: 

If, as a character on the stage, she defies convention and invades the male 
central stage area, she is often exaggerated or distorted as ’an angel or a 
monster’. Rarely does the proper (normal) female character of classical 
tragedies or of traditional serious play stake the center stage as the initiator of 
the public action.491  
 

Reinhardt påpekar att det även reflekterades i publiken där parketten 
traditionellt sätt var männens tillhåll. Den respektabla kvinnan satt i en loge 
eller på raderna. I komedin däremot, som ofta har sin handling inomhus vilket 
är kodat som kvinnans domän, kan kvinnliga karaktärer lättare inta scenens 
centrum.492  

Rollerna som var skrivna till Hartman var komedier som oftast höll sig 
inom hemmets väggar, men de gav henne platsen som subjekt, protagonist och 
fokus på scenen. Det var en plats Hartman med förkärlek tog och byggde ut 
med sina fysiska handlingar. Jag hävdar att det fysiska utrymmet och det fokus 
i handlingen hon fick eller tog, provocerade. Litteratur och teaterforskaren 
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Birgitta Johansson Lindh, som har analyserat bland annat Anders Flodmans 
recension av Lefflers Sanna kvinnor, visar att han har svårt att visa lika stort 
intresse för kvinnliga karaktärer, som för manliga, och att han har har problem 
med att se att protagonisten är en kvinnlig karaktär, inte manlig.493  

Den plats på scenens centrum som Hartman tog med sina normbrytande 
unga kvinnor lockade allt fler kvinnor till teatern som åskådare. Därigenom 
blev teaterrummet successivt mer och mer femininint kodat. Det speglar i sin 
tur det successivt allt större utrymme kvinnor tog i offentliga rum. 

Historisk kontextualisering: Anställd på Kungliga Dramatiska 
teatern och societär i associationen 
Hartman blev premiäraktris på Dramaten 1886, men trots att hon ansågs som 
en av teaterns viktigaste krafter var otryggheten stor. Dramatens statliga 
bidrag i Riksdagen var återkommande debatterat och ofta i farozonen. 
Teaterhuset på Kungsträdgårdsgatan var dessutom säkerhetsmässigt utdömt 
och i stort behov av renovering. Ensemblens situation blir tydlig i 
redogörelsen av ett samtal under en nattlig supé i februari 1882 där paret 
Hartman, Olga Björkegren och Tekla Åhlander superade i en källare på 
Storgatan tillsammans med teatermannen Oskar Leman som var knuten till 
Nya Teatern. ”Vi föreslog flera skålar, bland andra en för Nya teaterns 
bestånd, ’vår tillflykt i en framtid’, ehuru denna skål närmast rigtades till mig”, 
skriver Leman.494 Att skådespelarna såg Nya Teatern som en presumtiv 
arbetsplats i framtiden, betyder att diskussionerna om Dramatens fortsatta 
existens var igång redan i början av 1880-talet. 

Det skulle dröja till 1888 då bidraget till Dramaten ströps och kungen inte 
ville överta det ekonomiska ansvaret för teatern. Teaterns drift övertogs av en 
samling skådespelare, däribland paret Hartman. Gustaf Fredrikson valdes till 
direktör och till hans hjälp hade han en direktion bestående av 
premiäraktörerna Ferdinand Thegerström, Nils Personne, Axel Elmlund och 
Emil Hillberg.495 Premiäraktören Ossian Hamrin utnämndes till 
associationens sekreterare. Skådespelarna som ingick i associationen skulle 
gemensamt ansvara för driften och dela på både vinster och förluster. 
Dramaten slutade i och med höstsäsongen 1888 att vara kunglig, även om 
teatern i sitt namn fick behålla prefixet.496 I praktiken fungerade nu Dramaten 
som en privatteater, men i och med det kungliga prefixet hade teatern kvar en 
viss nimbus som nationalscen. 

Sällskapsliv som karriärstrategi 
Efter att Ellen Hedlund gifte sig med Victor Hartman 1881 fick hon större 
tillgång till både den stockholmska societetens och kulturkretsens sällskapsliv. 



118 

Äktenskapet gav henne både det konkreta och det moraliska skyddet av en 
man. Hartman tillhörde nu de domesticerade kvinnornas skara. Trots att hon i 
viss mån sågs som en pariafemininiet eftersom hon var skådespelerska, 
titulerades hon nu fru, tillhörde en man som var hennes målsman och var 
således i avsaknad av medborgerliga rättigheter. Frutiteln innebar att Hartman 
kunde röra sig i sällskap och delta i sammanhang som varit svårare för henne 
att ta del av som fröken Hedlund, utan att riskera att bli komprometterad. 
Därmed var hon inordnad i samtidens normativa genusstuktur. Hon sågs per 
automatik som mer respektabel som kvinna och hade även högre status i 
samhället än som ogift fröken.497 Strax efter deras giftermål gjorde Leman 
iakttagelsen av makarna Hartman att ”de var ej det ringaste som nygifta”.498 
Exakt vad denna information innebar är okänt, men den antyder att 
äktenskapet mellan paret skulle ha byggt mer på ett praktiskt arrangemang än 
på stormande kärlek. Ingen av dem var förvisso rik, men Victor Hartman hade 
inflytande på Dramaten under början av 1880-talet och Ellen Hedlund, som 
en uppåtstigande stjärna, behövde en beskyddare. Hur det förhöll sig med 
kärleken dem emellan vid tiden för deras giftermål är okänt, helt klart är dock 
att äktenskapet ganska snart havererade, vilket nästa kapitel kommer att visa.  

Eftersom Hartman ingick äktenskap med en kollega kunde hon fortsätta 
praktisera sitt yrke. När de gifte sig var hennes mans karriär på sin höjdpunkt. 
Han var Dramatens förste älskare med mörka ögon, tjockt, svartbrunt lockigt 
hår och hade en varm, glad och hurtig utstrålning. Trots att han i början av 
1880-talet var över fyrtio år och tämligen överviktig ansågs det att han skulle 
kunna inneha älskarrollerna länge än.499 De var ett stiligt par och kallades ofta 
”Dramatiska teaterns prydnader” och ”de är verkliga prydnader öfverallt, dit 
de komma, och uppskattas som sådana till fullo”.500 Den offentliga bilden av 
paret som Dramatens prydnader förstärktes sannolikt av att de ofta spelade 
älskande exempelvis i Sällskap der man har tråkigt och En lektion; Victor 
Hartman var även den förste som gestaltade Birger i Benedictssons I telefon.  

Som citatet ovan bekräftar skapade de sig en image som Dramatens 
prydnader i sin iscensättning utanför scen. Paret Hartman hade ett livligt 
umgänge både i mer bohemiska teaterkretsar och i det borgerliga 
sällskapslivet.501 De blev ofta hembjudna till aristokratiska familjer och 
societetens tillställningar stod öppna för dem exempelvis Wallenbergs bal.502 
”Vi ha’ varit rätt mycket med i viken i vinter både middagar och baler och på 
Innocensen underhöll sig Majestätet ganska länge med hustru min till stor 
glädje för henne, men mycken afvundsjuka hos mången som ej fick tillfälle 
njuta af nådens solsken.”503 Citatet härrör sig från ett halvår innan Hartmans 
genombrott i En räddande engel. Det visar på att hon redan då var en 
uppmärksammad aktris på scenen och tillika en uppmärksammad person i 
Stockholms societet som en uppåtstigande celebritet. Den kungliga 
uppmärksamheten väckte visserligen avundsjuka, men skulle komma att bli 
viktig för Hartmans karriär. 
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Nådens solsken, som Victor Hartman ironiskt kallar uppmärksamheten från 
kung Oscar II, var inte utan betydelse för en aspirerande stjärnskådespelerska 
i Stockholm.504 Vid denna tid var monarki det styrelsesätt som var vanligast i 
största delen av världen. Kungen var i Sverige en viktig maktfaktor även om 
hans makt successivt inskränktes. Eftersom han ofta lade sig i teaterns 
förehavanden var kungen en inflytelserik man att ha på sin sida. 
Pressforskaren Per Rydén framhåller att Oscar II, precis som sin bror Karl XV, 
flyttade över sina politiska ambitioner, som de inte ansåg sig kunna utöva i 
”parlamentarismens förgårdar”, till estetikens område. Oscar II såg sig som 
diktare och var stark motståndare till den moderna litteraturen, teatern och 
konsten. Rydén hävdar att den oscarianska eran därför var den sista epoken 
som genomsyrades av ”en estetisk hållning”.505 Hartmans moderna spelstil 
hade kungen dock inget emot. Trots att kungen själv inte längre betalade 
bidrag till Dramaten var han och andra delar av kungahuset ofta publik och 
arrenderade loge. Detta gjorde de kungliga till ett publikt dragplåster för 
Dramaten. I Stockholm visste de vana teaterbesökarna att den kungliga 
familjen ofta närvarade på premiärer eller andra föreställningar. Tidningarna 
rapporterade också i recensionerna om deras besök. Den kungliga logen på 
gamla Dramaten kan därför ses som en bonusföreställning i hela 
teaterhändelsen.  

Samma år lät en finländsk tidning meddela det nya modet i societeten: 

I Stockholm har säsongen tagit ny fart efter kungens hemkomst. Under denna 
säsong har man i den swenska hufwudstaden antagit det franska bruket wid sina 
bjudningar: att låta sina gäster underhållas af olika artister. Man spar så 
beqwämt på sin egen ”esprit” — ifall man har någon och skyler öfwer, ifall man 
ingen har. Det är naturligtwis i främsta rummet den kungl. teaterns artister som 
feteras wid dessa fashionabla bjudningar, fröken Björkegren och fru Hartman 
finnas alltid på programmen; men äfwen andra artister från Café=konserternas 
område uppträda ofta nog: den fina werlden tyckes finna ett nöje uti att ibland 
få en liten munsbit af ”den förbjudna frukten.”506 
  

Denna tendens att låta kända artister underhålla i den ”fina” världens salonger, 
antyder att Stockholms överklasspublik blivit allt mer influerad av Europas 
metropoler. Hartman hade en självklar plats i detta system som en av Kungliga 
Dramatiska Teaterns mest populära aktriser. Hon och hennes väninna Olga 
Björkegren var, enligt Hufvudstadsbladet, ofta engagerade för denna typ av 
soaréer. Härigenom kom skådespelerskor att fraternisera med societeten. 
Denna tendens skulle visa sig farlig för bevarandet av klasstrukturen inom 
aristokratin, vilket nästa kapitel kommer att visa. 

Det finns flera vittnen till att Victor Hartman arbetade hårt bakom 
kulisserna för sin unga hustrus räkning. Enligt Hartmans elevkamrat Helga 
Hoving ”bokstavligen åts” exempelvis Ida Hodell ut av Victor Hartman för att 
Ellen skulle slippa konkurrens.507 Enligt Anne Martine-Fugier var det i 
Frankrike kutym att en ung skådespelerska hade en mäktig så kallad 
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beskyddare.508 Utan en dylik kunde hon överhuvudtaget inte komma fram. I 
Stockholm verkar förhållandena varit likartade vilket bekräftas av 
journalisten, diktaren och teaterkritikern Daniel Fallström, som en tid var elev 
samtidigt med Hartman: ”På bara talang har en aktris i de flesta fall svårt att 
komma fram vid teatern.  Det fordras nog att ha en beskyddare med 
inflytande.”509 Victor Hartman var viktig för sin fru under den första tiden av 
deras äktenskap med, vad som idag skulle kallas, lobbyarbete. Hon torde 
under denna tid ha lärt sig av honom hur strategiskt arbete bakom kulisserna 
går till. 

Victor Hartman framstår i sina brev till dramatikern Knut Michaelson 
(1841-1915) som en seriös nätverkare i form av spirituell sällskapsbroder som 
alltid är redo till fest och har nära till humoristiska kommentarer och skvaller. 
Den framtida Dramatenchefen Michaelson, som förutom att skriva pjäser även 
var brukspatron i goda ekonomiska omständigheter, framstår som en av 
Hartmans viktigaste vänner och mecenater.510 Han kallar Michaelson ”Bror”, 
”Hedersvän” och ”Broder Kamratus” och tackar honom regelbundet för ved, 
rökt skinka och gästfriheten på Schebo Bruk.511 Inte sällan refererar 
skådespelaren till sig själv i sina brev självironiskt som ”den gamle 
gestikuleraren”. Framförallt är hans brev en källa till kunskap om samtida 
manlig homosocialitet, teaterskvaller och umgängesliv. Från och med 1881 
glimtar även Victor Hartmans nyblivna fru Ellen fram i breven. Året efter blev 
hon introducerad på Schebo Bruk.512 

I sitt hem i Uppland samlade Michaelson en krets av svenska 
kulturpersonligheter omkring sig. Brukspatronen verkar ha fungerat som en 
sorts spindel i nätet. I hans brevsamling finns bevarade brev från flera av hans 
manliga vänner som regelbundet informerade honom om allt ifrån Stockholms 
teaterliv, intriger bakom kulisserna och erotiska skandalhistorier.513 På Schebo 
Bruk umgicks paret Hartman med bland andra journalisten, satirikern och 
teaterkritikern Pehr Staaff. Han skrev i Stockholms Dagblad från början på 
1880-talet till 1893 där han även var teaterkritiker, förutom under ett avbrott 
1884-85 då han var verksam i den socialistiska och pacifistiska tidningen 
Tiden. År 1893 började han på Dagens Nyheter där han stannade till sin död.514 
Staaff ingick i ”Det unga Sverige” och var vän och skvallerbror med August 
Strindberg. Författaren och litteraturforskaren Olof Lagercrantz utnämnde 
Staaff till Strindbergs ”specielle 80-talsbundsförvant och springpojke”.515  

Staaf och Hartman utvecklade en vänskap som verkar ha bottnat i en 
ömsesidig sympati, humor samt sinne för ironi och satir. Staaff ansågs som 
kulturradikal och liberalt sinnad. Huruvida Hartman sympatiserade med denna 
ideologi är okänt, men eftersom hon medverkade i tillkomsten av Staaffs klart 
satiriska lustspel med politisk klangbotten går det att ana att hon i alla fall inte 
tog avstånd från den. I sin funktion som teaterkritiker var han en viktig kontakt 
och bundsförvant. Han tillhörde falangen av kritiker som var positivt inställda 
till hennes skådespelarkonst och gav henne dessutom tidningsutrymme genom 
artiklar och intervjuer. Dessa gav henne inte bara reklam som skådespelerska 
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och som celebritet utan även möjlighet att iscensätta sig som stjärna i 
offentligheten. I gengäld spelade hon en aktiv roll i hans skrivprocess med 
åtminstone några pjäser. Hur detta praktiskt såg ut glimtar fram i Staaffs brev 
till Michaelson.  

Hartmans samarbete med Pehr Staaff 
I oktober 1887 debuterade Pehr Staaff som dramatiker med lustspelet En 
sommarsaga som hade premiär på Södra Teatern i Stockholm. När denna pjäs 
kom till är okänt, men redan ett och ett halvt år innan, på nyåret 1886, hade 
han skrivit en annan pjäs som han funderade på att döpa till Cosimo. ”F-n må 
skrifva teaterpjäser. Min har nu i en vecka legat hos k. teaterdirektionen, och 
jag har under denna tid af bara nervositet blifvit halft idiotisk”, skriver han.516 
Staaff berättar vidare hur han hade läst upp stycket hos författaren och 
kritikerkollegan Gustaf af Geijerstam med bland annat skådespelarna August 
och Augusta Lindberg närvarande.517 Pjäsen togs väl emot av sällskapet, men 
när Staaff yttrade att han önskade sig Gustaf Fredrikson i rollen som 
karaktären Malm blev han utskälld av August Lindberg som avslutade med 
kommentaren: 

”att den som kunde sätta i fråga Fredrikson till den rollen alldeles 
ovedersägligen visade sig hafva missuppfattat både stycket och karaktären”. 
Mustigt, hvad! I synnerhet de säges till författaren sjelf”. Fru Hartman har i hela 
denna sak varit ytterst hygglig, ej minst derigenom att hon alltid sagt sin mening 
rent ut, jag har henne att tacka både för att stycket påbörjats och afslutats, samt 
äfven för att det ej är sämre än det är. Och så spelar hon syperbt i En brytning. 
Blir hon lika bra i mitt stycke så gör det kanske succès.518  
 

Visserligen var animositeten mellan Fredrikson och Lindberg allmänt 
välkänd, men citatet blottar graden av öppen konkurrens som kunde råda 
bakom kulisserna på Dramaten. I syfte att utmanövrera en kollega anklagade 
Lindberg dramatikern för att inte förstå en karaktär i sin egen pjäs. Det är 
denna typ av intrigerande åsikter som Staaff ställer Hartmans så kallade 
hygglighet emot. Enligt Staaff tvekade hon inte att säga sin åsikt, hon hade 
uppmuntrat honom till att skriva pjäsen, gett honom råd under skrivprocessen, 
fått honom att avsluta den samt medverkat till att göra den bättre. Nu var 
pjäsen inlämnad hos teaterledningen på Dramaten i väntan på antagning eller 
refusering. Pjäsen var en första version av lustspelet Sveas fana där det finns 
en karaktär som går under namnet Malm och, som Staaff senare bekräftade i 
ett brev, skrevs med Fredrikson i åtanke.519 Pjäsen lämnades in redan 1886, 
men Staaff blev tvungen att arbeta om dess senare del.520 Sveas fana kom inte 
till uppsättning förrän på nyåret 1888. 

Senare under samma år i ett brev som ej är daterat, men som kan härröras 
till år 1886 meddelar han Michelson: ”Fru Hartman har jag råkat och var hon 
fortfarande benägen att allegera min komedi som jag för närvarande mer 
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tänker på än skrifver på. Men snart ska jag skrifva mera”.521 I slutet av året 
informerar Staaff om pjäsens öde:  

För närvarande ligger den hos fru Hartman för att läsas, jag var der i går till 
middag för att sedan läsa upp den, men hann endast en och en halv akt, ty hon 
skulle ned till teatern och göra sig vacker till parisaren, der hon har en af sina 
bästa roller och hon kan bra och spelar bra. […] Få nu se hvad den vackra frun 
säger, derpå hänger det.522 
 

Eftersom Staaff endast talar om ”den vackra frun” och dessutom avbryter 
uppläsningen när hon är tvungen att gå till teatern, tolkar jag det som att Victor 
Hartman inte var närvarande vid nämnda tillfälle.  

Staaffs ord ovan avslöjar skådespelerskans makt över honom som 
dramatiker. Han lämnar upp sitt stycke hos Hartman, äter middag och läser 
sedan upp det för att hon ska fälla någon sorts dom över det. Vad var det för 
åsikt han förväntade sig att få? Huruvida hon tyckte den var bra eller dålig? 
Troligtvis, men det kan även ha handlat om mer praktiska råd kanske av 
dramaturgisk art. Det säger citatet ingenting om, men det är inte omöjligt med 
tanke på den betydelse han verkar ha lagt på hennes uppfattning. Han låter 
Hartmans ord om sin nya pjäs avgöra huruvida – ja huruvida vad? 
Möjligheterna är flera. Betyder det att hennes ord avgör om han ska fortsätta 
skriva på den eller inte? Eller betyder det att han ska lämna in den som förslag 
till Dramaten eller till en annan teater? I så fall betyder det att Hartmans ord 
vägde tungt i repertoarvalet på Dramaten redan 1886. Så var inte fallet 
officiellt, men i belysningen av Staaffs ord hade hon möjligheter att påverka 
Dramatens makthavare till hans fördel. För detta talar även det tidigare citatet 
där hon sagt sig vara villig att allegera Staaffs pjäs, vilket betyder anföra eller 
åberopa den.523 Hartman verkade således som lobbyist för de pjäser som var 
skrivna för henne och som hon ville spela. 

I april 1887 ber Staaff vännen Michelson om en tjänst: ”Om din 
korrespondens med fru Hartman fortfar så säg henne möjligtvis en passant 
hvad du tycker om min pjes, jag tror det är nyttigt att hennes intresse då och 
då får en liten påstöt.”524 I mars 1887 hade Hartman gjort stor succé som Siri 
i I telefon. Framgången hade stegrat hennes professionella kapital betydligt. 
Hon hade tagit ett kliv uppåt mot divaskapets förgudning. Trots att hon ännu 
inte helt var där, antyder Staaffs ord att Hartmans önskemål nu vägde tungt i 
repertoarvalet. Graden av hennes popularitet visar 1887 års lista för säsongens 
mest spelade verk på Dramaten: 

Victoria Benedictssons I telefon      27 ggr  
Alexander Kiellands Tre par       12 ggr 
Anne Charlotte Lefflers En räddande engel    11 ggr.525 
 

Hartmans insats var avgörande för alla tre föreställningars publika succé. 
Visserligen spelades En räddande engel och I telefon ofta under samma kväll 
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i ett så kallat plockprogram, men under minst fyrtio spelkvällar 1887 var 
Hartman huvudattraktion på Dramatens scen. 

På nyåret 1888 hade Staaffs pjäs antagits på Dramaten. Den 4 januari har 
han nyheter från kollationeringen: ”Från Sveas Fana kan jag helsa. Den 
befinner sig i högönsklig välvilja och igår läste de ur den” och Staaff berättar 
även att Ellen ”redan kunde hälften af sin roll.”526 Hur kom det sig att Hartman 
redan kunde stor del av sin roll? Förutom att hon har haft pjäsen på läsning 
har hon uppenbarligen även haft tillgång till rollens repliker eftersom hon 
hunnit läsa in en hel del. En vecka senare berättar Staaff för Michelson att han 
som författaren blivit inbjuden av skådespelerskorna till en av deras loger att 
som enda man delta i vad som kallas för ”mellanaktskaffedrickningen”. Detta 
skedde dagtid som en paus i repetitionerna av Sveas Fana. Staaff närvarade 
således under dessa och kunde då komma med förslag till framställningen. I 
samma brev funderar han över pjäsens mottagande: 

Och om stycket faller kommer det att falla på författarens synder, men icke på 
de uppträdandes. Ellen lofvar att bli i sitt allra bästa esse, och jag har henne att 
tacka för en mängd fyndiga och roliga påhitt i framställningen, hon har t.o.m. 
visat mig på saker som jag skrifvit utan att inse det, jag menar lämpligen 
dubbelsyftningar i repliker om hvilka jag ej sjelf haft ens en aning..527 

  
Huruvida de roliga påhitten och dubbelsyftningarna i replikerna som Hartman 
tipsade Staaff om enbart gällde hennes egen rolltolkning eller även de andra 
skådespelarnas är oklart. Inte heller blir det tydligt om diskussionerna skedde 
under repetitionstid eller efteråt på tu man hand. Staaff och Hartman har nu 
lagt bort titlarna med varandra vilket tyder på en förtrolighet mellan dem.  

Citaten ovan klargör att Hartman medvetet analyserade text och lyfte fram 
dubbelmeningar. Exakt hur detta såg ut i hennes gestaltning är däremot oklart. 
Det kan ha betytt syftningar som lyfte fram humor eller ironi. Det kan även ha 
betytt dubbelmeningar som gjorde karaktären i fråga mer komplex. Det Staaff 
kallar fyndiga och roliga påhitt i framställningen, men som jag föredrar att 
kalla fysiska handlingar, var ett av Hartmans signum som skådespelerska. 
Eftersom Staaff här vittnar om hennes uppfinningsrikedom går det att 
konstatera att de skapades av henne själv. 

I oktober 1888 har Staaff skrivit en enaktare vars öde han från Paris 
meddelar Michaelson: ”Min enaktaktare kommer att hvila i ro i någon af mina 
lådor, när jag kommer hem. Madame Ellen tyckte den var skit, och jag håller 
för lite på den att lägga två strån i kors för att poussera den.”528 Staaff och 
Hartman hade antagligen brevkontakt. Hartman hade nu makten att få Staaff 
att sluta skriva på ett stycke. Visserligen säger sig Staaff själv inte ha höga 
tankar om det, men det är Hartmans ord som får honom att inse detta. Ansåg 
sig Staaff behöva Hartmans godkännande för att gå vidare med arbetet på 
enaktaren? Kanske om han skrivit den direkt till henne, men detta förtäljer inte 
citatet. Hennes inflytande behövde han om han tänkt lämna den till Dramaten, 
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men eftersom det fanns ett antal andra teatrar att föreslå den till, finns även 
möjligheten att han helt enkelt litade på hennes omdöme, men exakt vad Staaff 
menade förblir oklart.  

Hartmans samarbete med Staaff visar att hon tog makten över sin 
representation på scen genom att aktivt arbeta för att få roller skrivna till sig 
och påverka författaren att få de utformade efter sitt tycke. När de inte föll 
henne i smaken avfärdade hon dem som i fallet med enaktaren. Hartmans 
ambition till inflytande illustreras i hennes självironiska markering till den 
nyblivna associationens ledare, skådespelaren Gustaf Fredrikson, sommaren 
1888 när hon förhandlade om sin inkomst: ”Och så får jag tillstå jag kände 
mig lite stött öfver att ej få vara med i Repertoirkomitén, alltid har jag väl lika 
mycket blick som Tecla (Åhlander) och Lotten (Dorch-Bosin) och är ju alltid 
i tillfälle att se mer än dem, och Du vet ju hur man håller på sin lilla 
värdighet.”529 Hartmans strategier som förhandlare kommer att utvecklas 
senare i kapitlet. 

Sveas fana 
Hjältinnan i Sveas fana är den unga Gerda (Hartman), som är dotter till en rik 
brukspatron (gestaltad av den populära komikern Svante Hedin). Hon är 
uppfylld av moderna liberala idéer och beundrar journalistikens mål att vara 
en röst för det sanna och det rätta. Särskilt beundrar hon en tidning vid namn 
Sveas fana. I själva verket använder redaktörerna på nämnda tidning det 
högstämda budskapet för att få tillfälle att avslöja skandaler, med andra ord är 
tidskriften egentligen en föregångare till nutidens tabloidtidningar. Bland 
journalisterna som Gerda beundrar finns redaktörer Fjellner, Lindén och Park, 
(Albion Örtengren, Oscar Bäckström och Nils Personne). I handlingen finns 
även den realistiska författarinnan Sophie Weiss (Lotten Dorch-Bosin) som är 
Gerdas väninna. En annan vän till henne, den liberala doktorn Erik Malm 
(August Palme) hånar Gerda för hennes svärmeri och kallar Sveas Fana för 
”skandalblaska”. Malm är Gerdas kärlek in spe och provocerar henne. Därför 
tar hon arbete på nämnda tidning som korrekturläserska. Fadern går med på 
detta eftersom han tänker att hon därigenom kommer att bli botad från sina 
radikala idéer. Dessutom lånar han i hemlighet ut pengar till redaktörerna och 
blir allteftersom tidningens nya ägare.  

I början är Gerda positiv till arbetet och aningslös angående sina 
arbetskamrater, men snart börjar hon märka oärlighet hos dem. Hon märker 
en lust hos redaktörerna till personangrepp, särskilt om det är någon de ogillar 
eller är avundsjuka på. Park ger i en bokrecension lovord till en bok som han 
egentligen tycker är dålig bara för att författaren tillhör samma politiska parti 
som han själv. Slutligen upptäcker Gerda att väninnan som hon delgett sina 
förtroenden samt lånat pengar till för en studieresa, har använt henne som en 
negativt färgad förebild i en av sina noveller. Måttet rågas för Gerda när hon 
upptäcker att Malm ska utsättas för personförföljelse av tidningen på falska 
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grunder enbart för han har uttalat kritik mot Sveas fana. Efter att ha gett 
redaktörerna en utskällning lämnar hon i vredesmod tidningslokalen. Fadern, 
som nu blivit tidningens ägare, avskedar därefter redaktörerna och sätter i 
deras ställe in den hederlige radikalen Malm. Gerda har under tiden förstått att 
hon älskar honom, men han är för blyg att fria trots att han besvarar hennes 
känslor. Då friar hon själv och pjäsen slutar med förlovning.  

Till ensemble hade Dramaten samlat några av sina allra största komiska 
krafter. Alla recensioner intygar att publiken skrattade mycket. Staaffs 
förmåga att skapa ”genomroliga och naturliga situationer” prisas samt även 
”den ytterst lediga och lätta dialogen. Den följer så nära det dagliga talet som 
det på scenen är möjligt”.530 Detta ansågs alltså som något positivt. Vad 
Hartman haft med dialogen att göra är omöjligt att säga, men eftersom hon i 
sin behandling av Siris monolog i I telefon omvandlade replikerna till att bli 
mer lika talspråk, är det möjligt att hon understödde och påverkade narrativet 
i denna riktning. Kritikern i Aftonbladet tyckte att dialogen ofta var rolig och 
naturligt ledig, men lika ofta smaklös och vulgär.531 Dagens Nyheter 
meddelade att kungen och kronprinsparet närvarade på premiären. Således var 
urpremiären på Sveas fana ett exempel på där närvaron i den kungliga logen 
kunde anses vara en förhöjning av teaterhändelsen. Hartman blev den av 
skådepelarna som mest hyllades under applådtacket och hon förde även in 
författaren som fick mottaga publikens jubel. 

Gerda är en roll som beskriver en på 1880-talet modern ung kvinna, se bild 
nr. 7. Hon är utbildad och har intellektuella intressen, även om hon är naiv. 
Hon söker ett arbete trots att hon inte behöver inkomster för sitt uppehälle. 
Korrekturläserska var, precis som till exempel sekreterare, en typ av 
kontorsarbete som under dessa år började öppnas för kvinnor.532 Det går 
således att konstatera att Gerda är en karaktär som lämnar hemmets rum, som 
är feminint kodade, och ger sig ut i det maskulint kodade offentliga arbetslivet. 
Dessutom är Gerda känslomässigt frigjord. Hennes tilltag att själv fria 
benämns året efter i Finland som ”ett lustigt infall”.533 Recensenten i Dagens 
Nyheter ansåg karaktären Gerda vara starkt ihopkonstruerad ”som slutar raden 
av excentriciteter, till vilka verkligheten torde ha svårt att uppleta motstycken 
genom att – fria sjelf till sitt hjertas utvalda”.534 Gerda ansågs som för 
excentrisk för att vara en trovärdig ung kvinna. Förkroppsligad av Hartman 
uppfattades Gerda av vissa som emanciperad gränsande till excentrisk. Det 
var framförallt hennes frieri som bidrog till detta. Gerda är en emanciperad 
kvinna som tar sitt liv i egna händer, vågar erkänna att hon har fel, säga sin 
mening när hon anser att andra gör orätt, väljer själv sin fästman och ser till 
att få honom. I slutet av pjäsen återbördas hon till fadershemmet och till den 
normativa femininiteten genom att förlova sig, men hon gör det på ett högst 
genusöverskridande sätt. Eftersom Hartman samarbetade med Staaff i rollens 
tillblivelse är Gerda delvis är en skapelse av henne själv och kan ses som ett 
medvetet sceniskt verktyg för att representera sin femininitet.  
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Gerda är den segrande flickaktigheten som tjugoåring. Min tolkning är att 
Gerda associerades med en för tiden ny och omdebatterad femininitet som 
kallas den Nya kvinnan, men utan dennas negativa konnotationer av manshat 
och degenererad sexualitet. 535 Även om Gerdas genusöverskridande beteende 
provocerade, var det hennes charm, rättskänsla och slutliga återbördande till 
fadershemmet och till rådande genusstruktur som gjorde femininiteten 
tilldragande för många åskådare av båda könen. Trots de för tiden subversiva 
dragen hos hjältinnan framstod hon för det stora flertalet som en attraktiv 
förebild.  

Historisk kontextualisering: Femininiteter under fin-de-siècle  
Ett fin-de-siècle fenomen som debatterades livligt var den Nya kvinnan. 536 
Denna femininitet har under 1900-talet blivit ett omhuldat feministiskt 
forskningsobjekt och setts som förkroppsligandet av den moderna kvinnan. 
Den Nya kvinnan fanns i samhället och i litteraturen ganska länge innan hon 
fick ett namn. Enligt litteraturforskaren Sally Ledger döptes hon först till ”the 
Wild Woman” av den brittiska anti-feministiska journalisten Eliza Lynn 
Linton i ett antal artiklar 1891-92.537 Slutligen fick hon benämningen ”the 
New Woman” efter en essä av den brittiska författarinnan Sarah Grand 1894. 

Det fanns en association mellan den Nya kvinnan och en förmodad sexuell 
lössläppthet. Det fick den engelska pressen att märka henne som förespråkare 
för fri kärlek och allmänt sexuellt dekadent. Maskulinisering, kvinnlig erotisk 
lössläppthet samt vägran att ingå äktenskap ansågs hota fundamentet för 
samhällskroppen: familjen. Samma negativa associationer uppstod runt 
femininiteten även i Sverige. Den Nya kvinnan utmärktes av att hon ansågs 
överta ett maskulint beteende som att hon exempelvis talade högt om 
sexualitet, rökte offentligt, klädde sig i byxor, klippte håret kort eller ägnade 
sig åt fysisk aktivitet. När kvinnor till exempel började cykla i början av 1900-
talet utbröt en storm av protester.538 Det fanns även en stark association mellan 
den Nya kvinnan och intellektuell verksamhet samt i förlängningen utbildning 
vilket ansågs hota fortplantningen. Argumentet var att hög utbildning negativt 
påverkade kvinnans fruktsamhet.539 Dragen till sin spets utvecklades den Nya 
kvinnan som synonym till den lesbiska kvinnan som inte minst Strindberg 
spred och paradoxalt nog populariserade i den, enligt honom, monstruösa 
varianten tribaden.540 

Sally Ledger har analyserat den omfattande engelskspråkiga litteraturen 
som utkom 1883–1945 och vars motiv var den Nya kvinnan. Den svenska 
litteraturen var ännu tidigare med detta tema med Carl Jonas Love Almqvists 
roman Det går an som publicerades 1839.541 Romanen cementerade 
associationen med den Nya kvinnan och emancipatoriskt arbete med erotisk 
lössläppthet, men som Ulla Manns påpekar så blev debatten om romanen av 
vikt för kvinnorörelsens framväxande i Sverige.542 Detsamma gällde debatten 
som följde på reaktionerna på Fredrika Bremers roman Hertha sjutton år 
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senare.543 Kända exempel på den Nya kvinnan på den svenska scenen är Ester 
Larsson i Anne-Charlotte Lefflers drama Skådespelerskan på Dramaten 1873 
och Nora Helmer i Ibsens Ett dockhem, som Dramaten satte upp 1880. Båda 
rollerna gestaltades av Elise Hwasser (1831–1894) som med sina 
rolltolkningar gick i bräschen för accepterandet av den Nya kvinnan på 
scen.544  

Divakod: Utskällningar  
Det är svårt av recensionerna att få en klar uppfattning om hur Hartman 
spelade Gerda. Det talas om att hon var ”alldeles förträfflig. Hennes spel hade 
en intagande friskhet och natur”.545 Dagens Nyheter konstaterade att hon 
firade triumf i sin rolltolkning.546 Aftonbladet skrev: ”Såväl naiviteten som 
indignationen erhålla de träffande uttrycken, och den unga flickans ädelhet 
lyser öfver alt igenom”.547 Gerdas indignation syftar på scenen då hon skäller 
ut redaktörerna på tidningen och lämnar redaktionen i vredesmod. Detta var 
en sorts scen som inte var enkla för aktriser. Vissa uttalanden tyder på att 
skådespelerskorna var tvungna att balansera på en skör tråd för att inte 
överträda den normativa femininiteten när de skulle leverera en utskällning. 
Då fanns risken att bli associerad med arbetarklass vilket tydliggörs i 
nedanstående citat från Hartmans gästspel i Helsingfors 1889:  

Att en roll sådan som Gerdas icke till alla delar ligger inom råmärkena för fru 
Hartmans talang, kan knappast bestridas. I den stora avräkningsscenen med 
”Svea fanas” redaktörer anslår enligt vår åsikt skådespelerskan en ton, hvars 
vredgade accelerando snarare talar kvinnans af underklassen än den i sin 
naturliga rättskänsla kränkta, fint danade unga damens språk. Det låter som om 
Gerda ofrivilligt blifvit anstucken af sin depraverade omgifning. Och då denna 
passage i själfva värket är det enda under de hela de tre första akterna af pjesen 
i hvilken Gerdas roll stiger fram från den demi-relief inom hvilken författaren 
dittills hållit densamma, springer äfven skådespelerskans uppfattning af den 
nämnda scenen lättare i ögonen och blir till norm för hela spelet.548 
 

Hartman ansågs helt enkelt bli för arg under utskällningen och hon tog i för 
mycket. Det är samma typ av kritik som Flodman gav henne 1881 om Suzanne 
i Sällskap där man har tråkigt. Uppenbarligen hade inte Hartman tagit denna 
anmärkning till sig, utan fortsatte när tillfälle gavs att ge utskällningar med 
full kraft. Detta agerande var både ett brott mot en mer traditionell spelstil hos 
en ingenue och ett normbrott för den idealiserade femininiteten. 

På 1880-talet ansågs det olämpligt att en fint uppfostrad ung kvinna som 
tillhörde över- eller medelklass visade sin ilska. Dylikt beteende tillhörde 
arbetarklassen. Denna association framkommer även i Strindbergs råd till 
skådespelerskorna på Intima teatern: ”En dame skall aldrig bita och vara 
vresig, även om hennes roll i pjäsen är oppositionell, utan en dame skall alltid 
vara behagfull även i vredens ögonblick.”549 Det ansågs degraderande att en 
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över- eller medelklasskvinna uttryckte ursinne. Det var ett regelbrott och 
”smutsade” ner genusstrukturen samt antydde lägre klasstillhörighet. En 
kvinna inom den idealiserade femininiteten var behagfull, möjligtvis 
nedlåtande i sin ilska. Genom att bryta mot detta beteende signalerade 
Hartmans Gerda ett klassbrott.  

Oskar Lemans ord om Hartmans rolltolkning i Edward Brandes En 
brytning tyder även på associationen mellan en ung kvinnas ilska och 
arbetarklass: ”hon har lagt sig till med ett hvarken aptitligt eller originellt 
manér att uttrycka själsrörelser genom att tugga på naglarna och då hon efter 
upptäckten af faderns och tantens förhållande skulle visa sin sorg och sitt 
misshag, blef hon ganska simpel”.550 Beskrivningen av hur Hartman blev 
simpel betyder att hon blev för arg, det vill säga hon blev lik en 
arbetarklasskvinna. Stark ilska och även en viss typ av kroppsliga uttryck som 
att bita på naglarna var koder som den äldre generationen av 1800-talets 
borgerlighet använde för att särskilja kvinnor klassmässigt. Hur Hartman 
konkret bar sig åt för att väcka dessa reaktioner förblir oklart. Kanske skrek 
Hartman som Gerda åt redaktörerna på Sveas fana, kanske blev hennes gestik 
och rörelsemönster livligt och till och med hotfullt? Oftast ansågs Hartman 
dock excellera i avbasningsscener. Hartmans rollgestaltningar kan ses som 
tecken på att dessa koder började förkastas hos den yngre generationens 
kvinnor. 

Denna typ av scener kallades bravurscener och var ett vanligt dramaturgiskt 
grepp som härstammade från reformationsdramatiken. Teaterforskaren Ellen 
Donkin skriver: 

Most popular plays provided at least one scene in which the actress could 
explode into a vitality and power that were absent from the rest of her role. 
These were the scenes in which she made her ”hits,” or ”points,” as they were 
called. […] These scenes functioned as pry bars; they penetrated the ideological 
closure of representation and created a space in which women, not Woman, 
could be heard onstage, if only momentarily.551 
 

Donkin påpekar även att memoarer och dagböcker styrker att det var just dessa 
scener när skådespelerskan intog en subjektposition i föreställningenen som 
stannade kvar i åskådarnas minne, till och med efter att de glömt vad pjäsen 
handlade om.552 Hartman var själv förtjust i dylika bravurscener och särskilt 
när hon fick leverera en utskällning. När hon några år senare i Paris fick ett 
förslag av dramatikern och teaterchefen Harald Molander att han skulle skriva 
en pjäs till henne uppgav hon sina önskemål:  

Det frestar mig verkligen förfärligt att creera Er pjes. Skall Ni skrifva den nu, 
så ber jag att få bli litet glad att börja med och så några riktigt bra stora 
dramatiska scener, ty nu har jag studerat både teoretiskt och praktiskt den saken, 
så nu skall jag väl vara mogen för god comédie.553 
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Här framträder Hartmans ideal för en bra roll. Detta var hennes recept på en 
succé. Först ska hon vara glad, så händer något som resulterar i några riktigt 
bra och stora dramatiska scener. Om Molanders pjäs skulle följa samma 
mönster som andra pjäser som skrevs till henne, skulle dessa innehålla så 
kallade kraftscener när hjältinnan får säga sanningen och skälla ut sina 
antagonister, precis som Gerda gjorde i Sveas fana och som Hartman skulle 
få göra senare i sin stora succé Madame Sans-Gêne som kommer att behandlas 
länge fram, och i Gurli av Henrik Christiernsson, som 1898 var hennes sista 
stora succé. 

Titelrollen, som var skriven till Hartman, har samma namn som hennes roll 
i En räddande engel. Därmed uppstod associationen mellan Christiernssons 
Gurli och Hartmans signaturroll Gurli i Lefflers En räddande engel. Därför 
kan 1898 års Gurli ses som, vad i dag på mediespråk kallas, för en spin-off på 
femininiteten den segrande flickaktigheten i en något äldre version.554 
Christiernssons Gurli hade dessutom det gemensamt med Agrells En lektion 
att först bli refuserad och, enligt allmän uppfattning efter Hartmans 
ingripande, sedan antagen på Dramaten. Lustspelet ska därefter ha gjort succé 
i Europa och översattes bland annat till tyska och ryska.555 I Sverige levde 
Christiernssons Gurli vidare genom att 1933 filmas i form av en musikal En 
melodi om våren i regi av John Lindlöf. Nu spelades rollen som Gurli av Anna-
Lisa Ericsson. Därmed exporterades Hartmans femininitet den segrande 
flickaktigheten utomlands och transponerades även över till nästa generations 
svenska filmstjärnor inom lustspelsgenren.  

Divakod: Slagskugga av pariafemininitet 
Vänskapen mellan Hartman och Pehr Staaff uteslöt inte att han skvallrade om 
henne med Michaelson. Staaff skriver: ”Om du har rätt i fråga om henne så 
skulle den fru H. jag trodde mig känna vara bara en illusion. Emellertid är den 
illusionen så angenäm – och dylika äro så sällsynta – att jag ej i hvart fall 
ämnar i det längsta att söka behålla den orubbad.”556 

Vad de båda vännerna syftade på som en eventuell illusion hos 
privatpersonen Hartman är okänt eftersom Michelsons brev saknas. Möjligtvis 
syftas på åsikter om Hartmans karaktär, som är återkommande i brev. Att hon 
inte var den som hon utgav sig för och att hon dolde sitt rätta jag bakom en 
mask av charm, skönhet och gott humör. Vissa som ansåg sig kunna se 
Hartmans ”verkliga jag” såg en skugga bakom henne av pariafemininitet. 
Exakt vilket karaktärsdrag eller beteende som Staaff och Michaelson menade 
skulle vara en illusion är okänt, men det går att ringa in en triangel av rykten 
om Hartman som redan på 1880-talet var återkommande. Sidorna i triangelns 
bas handlade om att hon stundtals for med osanning och att hon bakom 
kulisserna var manipulativ i spelet om roller och repertoar.557 Toppen av 
triangeln av skvaller om Hartman, som möjligtvis ovanstående citat kan syfta 
på, var att hon hade utomäktenskapliga förbindelser.558 När skandalen 1891 
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var ett faktum och Hartman valde att lämna Sverige och gå i exil, skvallrades 
det om det i Stockholm och skrevs öppet om det i tidningarna. Huruvida 
illusionen om henne, som Staaff och Michaelson avhandlade, var en 
kombination av alla tre sidor är en möjlighet, men det förblir okänt. Mina 
antaganden om vad citatet syftar på bygger helt på de diskurser som 
framkommer om Hartman under skandalen 1891.  

Frånsett om ryktena var sanna eller ej, speglade bilden av Hartman som en 
illusion seglivade diskurser, som hade sitt ursprung i antiken, om 
skådespelerskan som manipulativ, icke att lita på och sexuellt utlevande. 
Dessa åsikter om skådespelerskan levde kvar i Sverige in på 1900-talet, inte 
bara hos en konservativ medel- och överklass utan även i en radikal 
intellektuell kulturkrets.559 Det betyder att om det skulle visa sig att Hartman, 
under sin glättiga och respektabelt polerade yta var en ambitiös karriärist som 
gärna använde sig av sina kontakter, friserade sanningen till sin egen fördel 
och bedrog sin man, så skulle hon vara dömd som pariafemininitet i Staaffs 
och Michalesons ögon och inte längre värd deras respekt. Emellertid anas av 
citatet att ingen av dem var bestämt informerade om huruvida ryktena var 
sanna eller falska. Tydligt är dock att pariafemininitet redan tidigt kastade sin 
slagskugga över Hartman som privatperson. Därmed ansluter hon sig till 
divakoden, där kärnan är att divan besitter en övertygande erfarenhet av social 
skam. Även om det ännu så länge bara viskades om Hartmans ”skam”, så 
skulle den inom ett par år komma att exponeras i offentligheten. 

Hartman som affärskvinna 
Helen Brooks skriver i sin studie om 1700-talsskådespelerskors praktik i 
Storbritannien att den ekonomiska drivkraften var viktigare för dem än vad 
som brukar framhållas i historieskrivningen:  

[T]hese women’s performances of gender evolved in response to wider social 
and cultural shifts, consistent throughout the century were their identities as 
traders of a theatrical commodity: their identities as economic agents. […] it 
was this economic identity and profit motive which sat at the heart of, and 
drove, the gender play […].560  
 

Victor Hartmans brev till Michelson avslöjar att paret hade separata 
ekonomier, i alla fall periodvis under äktenskapet.561 När Dramaten 
ombildades till association förhandlade Ellen Hartman brevledes med 
Fredrikson om sin lön.562 Maken talade således inte för sin fru när det gällde 
affärer; dem skötte hon själv. Eftersom Hartman både direkt och indirekt 
citerar Fredrikson i sitt svarsbrev blir hans argument tydliga. Det framgår att 
Hartman hade ställt krav. Hon skriver:  
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Tycker Du verkligen att jag är så bråkig? Men det är jag verkligen inte, och Du 
vet nog mycket väl att jag inte sjelf tycker mig vara något! Du får väl inte undra 
på att jag försöker förtjena så mycket pengar som möjligt, när jag vet hur väl de 
behöfvas och i vinter har jag ju haft 8000 och de ha gått åt, så får Du väl inte 
undra öfver att om jag funderar lite när jag nu får 2000 kr mindre. Du vet ju att 
jag får bestå hela hushållet och mycket mera så är vid Gud icke af snikenhet 
eller jag tycker min ”stora talang” får för litet.  Och så skref Victor till mig att 
ni nog kunde reda Er utan mig och då tänkte jag, alltid kan jag på ett år förtjena 
pengar utan Sthlm!563 
 

Victor Hartmans kommentar, att Dramaten skulle klara sig utan Ellen, kan 
tolkas som ett sätt att underminera hennes självförtroende. Kommentaren 
antyder ett psykologiskt spel från makens sida, som successivt accelererade 
under de följande åren, gentemot sin, nu mycket framgångsrika, hustru. Detta 
tema kommer dock att avhandlas först i nästa kapitel.  

Fredrikson tyckte att hon var bråkig genom att inte acceptera hans förslag 
om sänkt lön. Hennes argument var att eftersom hon ensam stod för hemmets 
hushåll kunde hon inte sänka sin inkomst. På grund av Victor Hartmans 
handikapp efter en hjärnblödning 1885 hade hans roller blivit mindre och hans 
lön sänkts.564 När han försöker beveka Fredrikson att ge honom högre lön 
frågar han sig: ”Gud vet hur jag skulle ha’ burit mig åt om inte Ellen, som en 
verkligt uppoffrande hustru, understundom räckt mig en hjelpsam hand.”565 
Eftersom han skriver brevet från en kurort i Aix la Chapelle i Frankrike anser 
jag det troligt att hon hjälpte maken att bekosta hans rekreationsresor 
utomlands, men det förblir oklart. Tydligt är dock att hon nu hade 
huvudansvaret för parets ekonomi. David Tjeder skrev att under det senare 
1800-talet var en viktig del av den ideala maskuliniteten att skaffa ekonomisk 
framgång och tjäna pengar. Detta gällde dock inte för en kvinna.  

Fredrikson antydde troligtvis att Hartmans argument för sina ekonomiska 
krav hade sin grund i att hon ansåg sig särskilt begåvad. Detta var att insinuera 
att hon framstod som självmedveten och mindre ödmjuk än vad som anstod 
den idealiserade femininiteten. Detta förnekar Hartman i sitt svar först med 
emfas, men bekräftar strax därefter sin position genom att självsäkert förklara 
att hon nog kan klara sig ekonomiskt utan Dramaten. Hon förkroppsligar 
denna karska förvissning om sitt värde som skådespelerska genom att hon 
skriver från Bergen där hon gästspelar som ensam stjärna. Hon berättar hur 
hon roar sig, hur många vänner hon fått och ”publiken den äro de lifligaste 
vildar jag tänkt mig!”566 Men hon uttrycker också sin förhoppning om att hon 
och Fredrikson ska komma överens eftersom de två alltid dragit jämnt. Sedan 
lägger hon underförstått fram sitt villkor: 

Jag hade just bref från Lorenz L. och han talade om att Du lofvat honom att jag 
får fara dit i vinter och då får väl det ena hjelpa det andra! Så jag förmodar när 
Era strålande anleten komma för att knoga in pengar så kommer nog mitt 
skinande ansigte med, att hjelpa till så gott det kan -567– 
 



132 

I sin skämtsamma formulering var Hartman ödmjuk, men den övriga 
ordalydelsen i brevet antyder samtidigt att hon var fullt medveten om att det 
var hon som skulle komma att dra in mest pengar av skådespelarna på 
Dramaten. 

Hartmans gästspel i Bergen var ekonomiskt lukrativt.568 Lorenz Lundgren 
som var chef på Stora Teatern i Göteborg hade också erbjudit henne gästspel. 
Hartman hade nu upptäckt att hon skulle kunna tjäna betydliga summor på 
kort tid under sina tillfälliga framträdanden i olika städer. Det skulle dock 
innebära betydligt mer arbete och större krav än det regelbundna 
engagemanget på Dramaten. Hartmans intygande i citatet ovan att det ena får 
hjälpa det andra går att tolka: att förutsatt att hon får ledigt för att gästspela i 
Göteborg och kanske på andra orter ska hon inte ställa de ekonomiska krav på 
Dramaten som hon annars hade gjort. Hartman fick som hon ville. I december 
samma år gästspelade hon i Göteborg för samma ekonomiska ersättning som 
hon hade fått i Bergen. Därmed hade Hartman tagit ytterligare ett kliv upp på 
stjärnhimlen. 

Hon avslutade brevet med att smickra Fredrikson med att alla i Bergen 
mindes honom så väl från hans gästspel och att de ”komma i extas bara jag 
nämner Ditt namn, jag skulle känna mig stolt om de efter så många år kommer 
ihåg mig”.569 Smicker är en strategi som Hartman med förkärlek använde i 
förhandlingar när hon sökte mildra sina krav eller på annat sätt avleda 
uppmärksamhet bort från sin agens. Dagen efter Hartman skrev sitt brev till 
Fredrikson lät Åbo Tidning meddela att Hartman var erbjuden den högsta 
lönen för skådespelare inom associationen, men att hon ännu ej hade 
accepterat, men väntades göra det. Hennes lön var 6000 kronor och den enda 
som hade samma lön var Fredrikson själv, som dessutom hade 3000 kronor 
extra för arbetet som associationens ledare. Victor Hartman var erbjuden 3000 
kr.570 

Förhandling mellan en diva och en teaterchef 
Gästspel i andra svenska städer och i de nordiska länderna var vanliga för 
svenska skådespelare, inte bara hos resande teatersällskap.571 Hartman 
gästspelade för första gången 1882 på Stora Teatern i Göteborg, tillsammans 
med maken Victor och Olga Björkegren. Därefter gjorde Hartman regelbundet 
gästspel framför allt under sommarmånaderna.572 Under 1888 års gästspel i 
Bergen och Göteborg var hon den ensamma gästande stjärnan. Repertoaren 
utarbetades efter hennes önskemål, inom vad som var rimligt att utföra för den 
fasta ensemblen. Det får anses som ytterligare ett kliv uppåt på 
stjärnhimmelen. 

När Hartman på våren 1889 fick ett erbjudande att gästspela i Helsingfors 
på Svenska Teatern förhandlade hon brevledes med teaterdirektören Harald 
Molander. Visserligen underlät inte Hartman att hälsa till Molander från sin 
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man, men hon förhandlade själv. Molanders brev finns inte bevarade, men 
utifrån ordalydelsen i hennes är det möjligt att uttyda vissa av hans argument.  

Förutom att vara dramatiker var Molander  regissör och hade gått i lära hos 
Ludvig Josephson som anses vara Sveriges första moderna regissör.573 Under 
mitten av 1880-talet hade Molander skrivet ett par artiklar där han 
presenterade sitt program för förnyelse av svensk teater.574 Hans ledstjärnor 
ansågs vara trohet mot författaren, natursanning, ensemblespel och harmoni 
mellan teaterns olika uttryck.575  

När Molander kontaktade henne i maj 1889 blev Hartman entusiastisk över 
tanken på ett förestående gästspel i Finland. Det första de söker göra upp om 
är tidpunkten. Trots att inga källor finns är det troligt att Hartman muntligt 
hade framhållit ett krav på att få ledigt för gästspel i sin förhandling med 
associationen. För hon verkar tämligen direkt ha fått Fredriksons muntliga 
löfte att Dramaten under slutet av september ska repetera in ett nytt program 
där Hartman inte skulle ingå. Därför skulle hon då kunna avvaras några 
veckor.576 En månad senare har hon ännu inte fått detta skriftligt av 
Fredrikson, men lovar Molander att innan hon har fått det kommer hon inte 
att skriva på nästa års kontrakt för Dramaten.577 Huruvida hon fick det 
skriftligt eller ej är okänt, men när avresan närmar sig visar det sig ändå 
problematiskt att komma ifrån. Hon skriver att ”det är ett förfärligt bråk 
härhemma att jag inte skall resa till Helsingfors, men med energi kommer man 
långt i denna verlden. Alltså var så snäll och bestäm min avresa till den 26 
senast det är bäst att Ni skrifver det till Fredrikson”.578 Denna uppmaning till 
Molander upprepar hon ytterligare en gång i brevet. Det tydliggör att det inte 
var lätt för en skådespelerska i den nybildade associationen att få ledigt och 
att det muntliga löftet ifrågasattes. Fredrikson försökte förhala resan in i det 
längsta med argumentet att hon skulle bli förkyld på resan.579 Slutligen blev 
dock avresedagen bestämd.  

Redan under våren i sitt första brev till Molander hade Hartman satt upp 
sina ekonomiska villkor, samt gett förslag på ett program för gästspelet: 

Min repertoar är ju rätt stor. Nora i ”Ett Dockhem”, Chatarina i ”Så tuktas en 
argbigga”, Suzanne i ”Tråkigt Sällskap”, Jeanne i ”Lady Tartuffe”, ”Telefon”, 
”Räddande engel”, ”Gnistan” och föröfrigt en massa småpjeser.  Mina villkor 
äro desamma som i Göteborg och Bergen 200 kr. per afton och en recett.580 
 

De pjäser som hon nämner var uppenbarligen hennes först påtänkta förslag. 
Nora är en roll som Hartman aldrig spelade, men som hon tydligen önskade 
gestalta och här säger sig ha läst in. Det var inte bara hennes önskemål; vissa 
skribenter uttalade också en förväntan på att hon skulle skapa ”en illusorisk 
’Nora’ i ’Dockhemmet’”581. Detta blev dock aldrig av. Hennes andra förslag 
är en klassisk komedi av Shakespeare. Därefter nämner hon två franska 
boulevardpjäser och först efter dessa hennes succéer I telefon och En 
räddande engel. Detta visar att Hartman ännu 1889 hade ambitioner att spela 
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en repertoar som också bestod av mer dramatiska roller i klassiker och i 
moderna kontroversiella pjäser. 

Redan 1885 hade hon visat denna ambition genom att protestera mot att 
skådespelaren och regissören August Lindberg gick förbi henne i 
rollbesättningen av ingenuerollen i den svenska uruppsättningen av Ibsens 
Vildanden på Dramaten. Lindberg valde bort de båda kvinnliga stjärnorna på 
teatern. Den nu åldrade Elise Hwasser och Hartman skulle båda ha varit 
självklara för huvudrollerna Gina Ekdahl och Hedvig, som nu istället spelades 
av Emma Lindström och Lotten Seelig, varav den senare ännu gick på 
elevskolan. Orsaken var sannolikt att Lindberg ville ha mer kontroll över 
skådespelarnas tolkning, vilket han inte skulle ha fått med Hwasser och 
Hartman. Detta föranledde att Hartman och Hwasser, tillsammans med 
skådespelaren Axel Elmlund som kände sig förbigången i Hjalmar Ekdahls 
roll, skickade in en protest till teaterledningen där de bad att få alternera i de 
aktuella rollerna. Brevet kom till pressens kännedom vilket gjorde konflikten 
offentlig.582 

För sitt gästspel i Helsingfors krävde Hartman 200 kronor per kväll och en 
recett vilket var samma gage som i Bergen och Göteborg. År 1889 motsvarade 
200 svenska kronor betalning för lika lång arbetstid som 190 871 svenska 
kronor år 2016, mätt med löneindex för manlig industriarbetare.583 Det innebär 
att Hartman gjorde en rejäl vinst på sitt gästspel i Helsingfors eftersom hon 
fick göra extraföreställningar utöver sina 10 planerade, samt att hennes recett 
drog fullt hus. Allt som allt spelade hon 14 kvällar.584  

Angående repertoaren gav Molander sitt motförslag vilket hon i sin tur 
svarade på med att hon accepterade att spela: Suzanne i Sällskap der man har 
tråkigt, En räddande engel, I telefon, Tre par av Alexander Kielland samt 
Sveas fana, ”men deremot vill jag på inga vilkor spela ’När damerna föra 
krig’”.585 Denna pjäs, som Molander uppenbarligen hade föreslagit, av Eugène 
Scribe och Ernest Legouvé från 1851 handlar om en grevinna på drygt 30 år 
som under restaurationstiden i Frankrike skyddar en Bonapartist från dödstraff 
genom att gömma honom i sitt hushåll som sin betjänt. Grevinnan blir kär i 
den unge mannen som i sin tur blir kär i hennes oskuldsfulla sextonåriga 
släkting. En icke-segrande kvinna i, enligt samtidens uppfattning, yngre 
medelåldern var tydligen en femininitet Hartman inte ville associeras med. 
Det visar att rollernas status i pjäserna ännu länkades med, och skulle i viss 
mån överensstämma med, skådespelerskans offentliga image.586 Det är dock 
oklart om Molander hade tänkt sig att Hartman skulle spela systerdottern, men 
uppenbarligen var inte det heller en roll som tilltalade henne. Hartman 
föreslog i stället Shakespeareklassikern En Midsommarnattsdröm som hon 
tidigare gjort succé i som Puck. Molander hade även föreslagit en pjäs som 
heter Kärlek av Edvard Brandes och hon lovar att hon ”ska läsa den ännu en 
gång men jag hoppas kunna göra Er till viljes”.587 Därefter bestäms att hon ska 
ha ett möte med Molander i Stockholm under augusti. Diskussionerna om 
repertoaren var dock långt ifrån avslutade: 
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Rôlen i Kärlek har jag äfven fått, det är ju ingen gast role men jag trodde mig 
göra Er en tjenst och derför läser jag in den. Min repertoar tyckes bli’ ganska 
mager om vi stryker både ”Tre par” och Lady Tartuffe.- Tre par vill jag allt 
gerna spela om det går för sig.- Kunde Ni inte göra som det gjordes i Bergen 
att bara ge’ 2ee och 4ee akterna af Tartuffe. – Om ni ge’ ”Marquise de la 
Ferriaire” straxs [sic!] innan jag kommer anser jag inte att det lönar mödan att 
läsa in rôlen utan då förfaller allt förslaget. Äfven tycker jag det vore en 
galenskap att första aftonen spela ut min bästa triumf ”I Telefon” den är allt 
bäst att spara lite på till pretentionerna stegras hos publiken. Jag skulle gerna 
vilja börja min sejour med ”Sällskapet tråkigt”.588  
 

Hartman förslog även Gnistan av Edouard Pailleron samt Småflickor som hon 
här bekräftar var skriven till henne. Molander var tydligen ovillig att sätta upp 
både Tre par och Lady Tartuffe för henne. Molander hade troligtvis föreslagit 
att hon skulle läsa in en roll i Knut Michaelsons pjäs Marquise de la Ferriaire 
som hade premiär på Svenska Teatern redan i augusti. Molanders idé var 
tydligen att hon under sitt gästspel skulle gå in i roller i den repertoar som 
redan spelades på teatern, alternativt skulle ha premiär strax efter. Detta var 
Hartman uppenbarligen ovillig till. Angående rollen i Kärlek upprepar hon 
flera gånger i breven att det inte är en gästspelsroll. Hartman visar här att hon 
var väl medveten om i vilka roller hon kunde excellera samt hur hon ville 
iscensätta sig själv på scen. Dessutom speglar citatet att Hartman var kunnig i 
den dramaturgiska uppbyggnaden av ett gästspelsprogram. I Hartmans nästa 
brev till Molander går det att ana att hans svar på hennes föregående hade 
innehållit en stark reaktion på Hartmans ord. Exakt vad han skrev och exakt 
vad han reagerade negativt på är okänt, men kanske uppskattade han inte att 
hans förslag på pjäsordning kallades för ”galenskap” eller att hon sade sig göra 
honom en tjänst. Hon svarade ursäktande redan samma dag hon mottog brevet: 

Jag kan förstå af Edert bref som jag erhöll idag att jag uttryckte mig illa i mitt 
sista bref, och ber därför att få reparera mitt misstag. Jag vill mycket gerna spela 
i Kärlek fastän ”Elise” precis inte är någon gastrôle, alltså hoppas jag att det 
inte förfaller jag håller på att studera den. Jag är verkligen mycket ledsen om 
herr Molander misförståt [sic!] mig. Äfven ser jag i kontraktet att Herr 
Molander vill jag skall spela prefektskan i ”Sällskapet” det vill jag på inga 
vilkor [sic!] göra, det är en rôle jag spelat endast några gånger derför att ingen 
annan funnes som kunde göra det, men i Helsingfors vill jag allt gerna spela 
min gamla rôle Suzanne. Och så en sak till, Herr Molander känner ju 
Helsingforspubliken så det är väl bäst att jag böjer mig och börjar med det 
program Ni bestämmer. 589 

 
Eftersom hon avslutar brevet med att hon hoppas ha ”reparerat mina 
dumheter” speglar det sannolikt att Molander reagerat kraftfullt på hennes 
krav.590 Detta visar att det inte var självklart för en gästspelande 
skådespelerska att i klartext uttrycka sina anspråk till en teaterdirektör. Att hon 
direkt bad om ursäkt återger sannolikt skillnaden i status mellan de två 
yrkesgrupperna. Det kan också betyda att Hartman provocerade genom att 
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som kvinna överskrida normen då hon så påtagligt förkastade affärsförslag 
som kom från en man. Efter sin ursäkt framhåller hon ändå sina krav, men 
kompromissar. Hon kräver rollen som Suzanne, men ger med sig angående 
programmets tågordning. 

I dessa brev går det att ana en konflikt angående rollen som gästspelande 
artist. Molander ville att hon skulle anpassa sig till teaterns repertoar, medan 
Hartman ville att teatern skulle anpassa sig till hennes repertoar. Angående 
Småflickor skriver hon till exempel att ”der finnes endast en flickrôle till utom 
min, så det är ju lätt inläst”.591 Med andra ord så skulle det inte innebära stort 
arbete för teaterns personal.  

Med facit i hand går det dock att konstatera att Hartman fick som hon ville. 
Hennes gästspel började med tre kvällar utsålda hus som Suzanne i Sällskap 
der man har tråkigt, precis som hon föreslog i förra citatet. Först därefter 
följde ett plockprogram med En räddande engel, andra och fjärde akten av 
Lady Tartuffe av Emile de Girardin, även det enligt Hartmans förslag, samt I 
telefon. En annan kväll var programmet Gnistan i stället för Lady Tartuffe 
mellan de andra enaktarna. Även Alexander Kiellands Tre par med Småflickor 
som efterpjäs samt Sveas fana spelades. På sin recett spelade hon första akten 
i Sällskap der man har tråkigt, därefter med en monolog av Ernest Legouvé 
som hette Vid vaggan som tillhörde Hartmans standardrepertoar, och 
avslutningsvis I telefon. Brandes pjäs Kärlek kom hon aldrig att spela. Den 
hade premiär på Svenska Teatern i Helsingfors i november efter att Hartman 
hade åkt hem.592 Med rollen som Jeanne i Lady Tartuffe hade Hartman gjort 
succé 1885. Där fick hon  

tillfälle att visa sin förmåga i det allvarliga och sant känslofulla, och hennes spel 
i den mycket fordrande scenen i fjärde akten, där hon på det enklaste och mest 
slående naturliga sätt berättar en tilldragelse, som gifver lösning åt hela 
handlingen, visar en redan långt drifven konst, något som de flesta sannolikt 
icke tilltrott henne. Med Jeanne har fru Hartman vunnit fullt burskap i de äkta 
konstnärinnornas samhälle.593 
 

Valet att ta med två akter av Lady Tartuffe på sitt gästspel är tecken på att 
Hartman önskade visa en bredd i sitt skådespeleri. 594 Här, och i viss mån i 
Paillerons Gnistan, fick hon visa en allvarligare och mer dramatisk sida i sin 
konst.  

Hartman framlade även önskemålet att repetitionerna i Helsingfors inte 
skulle starta före kl. 11 och uppgav som orsak att hon inte mått bra på sista 
tiden. Dessutom ville hon ha ett stort rum eftersom hon hade sällskap med sig 
som skulle bo i samma rum. Detta sällskap var fru Swensson som var 
Hartmans påkläderska.595 I sista brevet innan gästspelet påpekade hon att 
översättningen till uppsättningen av Sällskap der man har tråkigt i Helsingfors 
var en annan översättning än den som hon var van vid från Dramatens 
uppsättning. Hon skriver att: ”det vore för mig nästan omöjligt att lära mig 
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den. Jag spelar efter min öfversättning, det går ihop ändå, det har jag gjort i 
Göteborg och det gick utmärkt.”596 Detta torde inte ha varit ett ovanligt 
dilemma för gästspelande stjärnor som skulle gå in i en redan existerande 
uppsättning. I Hartmans fall valde hon helt enkelt att ignorera det och spela 
som hon var van. Det är ett exempel på hur Hartman såg sin egen prestation 
som avgörande för gästspelets framgång.  

Enligt Willmar Sauter var den allmänna åsikten på Dramaten vid den här 
tiden att skådespelarkonsten var det viktigaste i teaterhändelsen.597 
Förhandlingen med Molander visar att Hartman delade detta synsätt. Valet att 
spela två akter i Lady Tartuffe visar på samma tendens.598 Det var i dessa akter 
Hartmans rollfigur hade sina stora viktiga scener. Det var hennes 
rollprestation som skulle locka publiken till teatern. Pjäserna var mindre 
viktiga. Skådespelarens stjärnspel gick före både dramatikens kvalitet och 
koherens. Huruvida åskådarna kände till handlingen i Lady Tartuffe var även 
det av underordnad betydelse. Det var Hartmans skådespelarkonst som stod i 
centrum. Förhandlingarna med Molander visar att Hartman var en målinriktad 
affärskvinna som i slutändan brukade få som hon ville.  

Det finns inga källor som direkt avslöjar hur Hartman bar sig åt för att få 
sin vilja igenom med tågordningen i programmet. Molander har dock lämnat 
en redogörelse till Fredrikson som ger en antydan. Han skriver: 

 

Fru Hartman gör mycken lycka som ju klart var. Hon är dessutom så snäll och 
älskvärd, att det gör mig en stor glädje. Under ett sådant arbetstumult, som vid 
andra och äfven detta gästspel blir nödvändigt, rubbas naturligtvis ordningen i 
många fall och de hastiga repetitionerna, och många, befordra hvarken den 
ensemble eller de försök till enskild instruktion för mina egna sujetter som jag 
eljest brukar vara i stånd till. När hon under sådana förhållanden ej är missnöjd 
med en underlig arbetsordning är jag tacksam för.599 
 

Hartman var således lätt att ha att göra med i ett anstränt och stressigt 
arbetsklimat. Senare brev till Molander visar att Hartman även använde 
samma taktik med honom som med Fredrikson: smicker. Det går därför att 
antaga att hon använde denna taktik också i Helsingfors. Det finns en källa 
bevarad från gästspelet som antyder detta. Molander har sparat ett papper som 
Hartman använde på scen. Molander har skrivit nedtill: ”Fru Hartmans 
autograf. Vid ridåns uppgång i Telefon, då hon sitter och skrifver!”600 I väntan 
på att telefonen ska ringa har Hartman skrivit på pappret:  

Han är väl ingen dräng 
fast man ser ut som en knäkt 
Putte Molander är den sötaste af hela familjen ville Telefon som inte ringer Men 
ska jag 
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Klottrandet börjar med ett citat, men antyder ändå att Hartman har skrivit det 
som kommit i hennes tankar utan någon större koherens. Men meningen om 
Putte Molander antyder att hennes strategi med att smickra teaterdirektören 
följde med henne upp på scen. Putte Molander var den då blott ettåriga Gustaf 
Molander (1888-1973), som skulle komma att bli en av 1900-talets mest 
aktiva och viktiga filmregissörer i Sverige. Även om Hartmans smicker här 
gällde ett barn och inte teaterdirektören själv, spillde detta över på den stolta 
fadern. Det var troligtvis även stolthet över sonen som fick Harald Molander 
att spara lappen och infoga den i sitt arkiv. Lappen berättar också att Hartman 
under gästspelet i Helsingfors umgicks med familjen Molander och därigenom 
kunde bedriva sina karriärstrategier genom sällskapsliv. Även om inga källor 
finns bevarade är det troligt att, Hartmans umgänge hos familjen Molander 
inkluderade både lekar med Putte och en konstnärlig diskussion med Puttes 
pappa, som inbegrep både planering för upplägget av repetitionerna och 
gästspelets tågordning. 

Kristina Straub menar att historiska skådespelares gjorde motstånd mot 
underkastelsen gentemot åskådarna.601 Skådespelare skaffade sig också en 
blick på publiken. De utarbetade strategier hur de skulle kunna undgå att bli 
utbuade eller få dåliga recensioner, utan publikens dyrkan. Skådespelare 
skaffade sig agens. Och precis som det ansågs att Hartman tog sina karaktärer 
på scen från ”livet sedt med två öppna ögon”, studerade hon uppenbarligen 
publikens reaktioner för att, enligt sitt tycke, bäst kunna inrama sin 
skådespelarkonst och sin utstrålning på scen.602 Hartman utvecklade även 
agens och strategier för att kunna navigera bland teaterns chefer och 
auktoriteter samt, för att söka tänja på gränserna för sin egen makt utan att 
kränka eller trampa teaterns makthavare alltför hårt på tårna. 

Divakoder: ”Bitcha” och ”bonda” 
Skådespelarens, och särskilt den kvinnliga artistens, genomträngande blick 
skrevs ofta fram som manipulativ och farlig.603 I paret Thyselius artikel 
beskrivs Hartman som en kvinna med social kompetens och förmåga att 
hantera folk, men också förmåga att hålla folk kort: 

Hon kan sköta dem, både då det gäller fånga dem och att ’snoppa af ’dem. Vill 
man få en liflig föreställning om hennes förmåga i förstnämnda afseende, skall 
man passa på och observera henne i ett större sällskap, eller vid en fest, huru 
behändigt hon manövrerar, huru hon har ett lyckliggörande ord, en bedårande 
blick för en hvar af de uppvaktande kavaljererna, det må nu vara gamla gubbar 
eller unga pojkar – de två förnämsta åldersgrupperna af fru H:s beundrareskara 
- eller penningmän, sportsmän och litteratörer.604 
 

Paret Thyselius associerar Hartmans förmåga att knyta an människor som var 
viktiga eller som hon kunde ha nytta av, som manipulation. Diskurserna om 
skådespelerskans genomträngande och kalkylerande blick som per se 
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manipulativ antyds således. När det kommer till Hartmans förmåga att snoppa 
av folk berättar paret Thyselius en anekdot om en ung skådespelerska som 
bakom kulisserna skröt med att ha fått en antik luktflaska från en beundrare. 
Enligt anekdoten gick Hartman förbi och bad att få se flaskan. Hon tittade på 
den och konstaterade att om det vore hon som hade fått den så skulle hon ha 
skickat tillbaka den. Varför gåvan, enligt Hartman, borde sändas tillbaka 
visste inte författarna. ”Men en med presenter af hvarjehanda slag: briljanter, 
dyrbara skinn, målningar m.m. öfveröst konstnärinna tillmäter naturligtvis 
inte, äfven om hon, praktisk nog, är mindre kritisk i valet af gifvare, samma 
värde åt första bästa cadeau som små teaternoviser.”605  

Anekdoten har två spår. Det andra spåret kommer att behandlas i nästa 
avsnitt. Det första spåret handlar om Hartmans förmåga att snoppa av folk, 
eller vad som numera i dagligt tal kallas bitcha, vilket kan läsas som en 
divakod. Wayne Koestenbaum anser att ilska och så kallad ”bitchighet” är en 
divakod som handlar om motstånd, att stå upp för sig själv eller försvara sin 
position.606 Även om anekdoten om den antika flaskan är en diva som bitchar 
en ung teaterelev, är den i sin kärna ett uttryck för en divarivalitet. Den 
nedlåtande kommentaren är ett manifesterande av ens egen överlägsna 
position.  

Motsatsen är, enligt Koestenbaum, när två divor är så säkra på sin 
respektive ställning att de kan kosta på sig att bli vänner: ”Bonding divas 
assume that everyone cares about their mutual fan-club.”607 Det dubbelporträtt 
av Hartman och den tio år äldre danska stjärnan Betty Hennings (1850-1939) 
tolkas här som ett exempel på en dylik fan-club.608 Efter att ha gjort succé 
under sitt gästspel i Norge sommaren 1888, vilade Hartman ut på ett pensionat 
i den danska badorten Marienlyst och umgicks där med de kända danska 
skådespelarna Emil Poulsen och Betty Hennings. Fotografiet, bild nr. 8., är 
taget i Helsingör och rimligtvis i samband med denna vistelse. Den danske 
författaren Holger Drachmann var också närvarande och läste en kväll upp sin 
nya pjäs Tusen och en natt. Divorna uttalade sig om den och var överens i sina 
råd till författaren.609 Med sitt dubbelporträtt manifesterade de ledande 
nordiska divorna sin vänskap och sin gemensamma fan-club. Det är ett foto 
som gjordes offentligt och som därmed antyder inbördes beundran. Även 
under exilen i Paris hade Hartman ett fotografi av Hennings på hedersplats på 
kaminen i sitt rum.610 Kanske var det dubbelporträttet? Fotografiet kan även 
ses som uttryck för en besvärjelse av konkurrensen mellan de två. Några år 
senare skulle deras rolltolkningar som Cyprienne i Victorien Sardous Vi 
skiljas jämföras med varandra.  

Från mindre framgångsrika kollegor fanns mycket avundsjuka bakom 
kulisserna inför Hartmans framgångar, vilket senare kapitel kommer att visa. 
Hartman hade dock två väninnor på Dramaten, kollegorna Olga Björkegren 
(1857–1950) och Tekla Åhlander (1855–1925).611 De spelade ofta 
tillsammans, men slogs aldrig om samma roller. Enligt egen utsago frågade 
Hartman ofta Åhlander till råds när hon var osäker i sin tolkning.612 Det är 
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däremot okänt om samma typ av samarbete fanns mellan Hartman och 
Björkegren, men det är inte omöjligt. 

 

 
Bild nr. 8. Ellen Hartman och Betty Hennings, 1888, fotograf Th. Buchhave Petersen, 
Helsingör, Musikverket, Musik och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 

Divakod: Gåvor i form av smycken 
Det andra spåret i anekdoten med luktflaskan är hur mycket gåvor Hartman 
fick och att hon var en praktisk mottagare som inte var så nogräknad med vem 
som var givaren.613 Underförstått tog hon emot gåvor från vem som helst. 
Eftersom paret Thyselius inte nämner någon källa kan de ha byggt på diskurser 
som var i omlopp om Hartman, vilka i sin tur kan ha varit rent skvaller. Klart 
är dock att i deras karakteristik återkommer det manipulativa eller beräknande 
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draget i Hartmans personlighet. Hartman ansågs helt enkelt vara lite för 
intresserad av pengar. Hon skrivs fram som girig. Detta antyds även av 
skådespelerskan Helga Hovings memoarer som ger en karaktäristik av 
Hartman från elevskolan som glad, men snål.614 Det är mycket möjligt att 
Hoving hade rätt, men det går inte heller att bortse från att diskurserna paret 
Thyselius anspelar på speglar tidens fördomar mot kvinnor som hade 
ekonomisk framgång. Eftersom stora inkomster genom yrkesarbete ansågs 
som ett normbrott mot den idealiserade femininiteten, dömdes dessa kvinnor 
som giriga. Tidens divor hade ekonomisk framgång som översteg vad mången 
välutbildad man hade. Därmed hotade de mäns maskulinitet. Detta kommer 
att bli än mer tydligt med Hartmans inkomster några år in på 1890-talet vilket 
senare kapitel visar. 

Privilegiet att få gåvor i form av smycken av enskilda åskådare eller som 
delar av den beundrande publiken lagt samman till är en divakod. När den 
uppstod är okänt, men sannolikt så snart som kvinnor började arbeta på scen. 
Ett känt exempel är när Jenny Lind sjöng i London och i pausen fann en dyrbar 
gåva i sin loge från drottning Victoria som satt i publiken. I nästa akt bar Lind 
den juvelbesatta broschen i form av en näktergal som tecken på hennes 
tacksamhet.615 Därigenom blev denna gåva offentlig och hjälpte till att höja 
Linds status. Juvelerna kan ses som en metafor för den kvinnliga stjärnans 
erotiska lyskraft och bevis för den beundran som hon väckte framförallt hos 
rika män, men, som i exempelvis Linds fall, även hos beundrande kvinnor. 

I Jacky Brattons tolkning signalerade den juvelbeprydda kvinnliga artisten 
snarare att hon var ägd än att hon exponerade sin egen förmögenhet. 
Traditionellt sett fick skådespelerskor juveler och andra dyrbara presenter av 
uppvaktande förmögna män, som de förväntades bära på scen. I och med att 
dessa gåvor förevisades offentligt, visade männen i fråga hur förmögna de var 
samt att de hade den erotiska rätten till artisten i fråga. Härmed signalerade 
kvinnan hur dyr hon var, framförallt i erotiskt hänseende. Även om det under 
1800-talet inte bara var artisternas älskare som skänkte gåvor, utan 
kungligheter, publikgrupper och anonyma givare, skriver Bratton att ”the sign 
remains powerful, enabeling the patriarchy to perceive her welth as the gift of 
men rather then the earning-power of the woman”.616 Detta bestrids i viss mån 
av Helen Brooks som i sin studie om brittiska aktriser under 1700-talet 
framhåller att skådespelerskor i det förflutna också gjorde kloka investeringar 
i exempelvis fastigheter.617 Däremot har Bratton naturligtivs en poäng i att 
gåvor från publiken inte kunde kompensera den kvinnliga artisten för de 
strukturer som hindrade henne att klättra inom teaterns hierarki genom 
arbetsledande funktioner. 

När Hartman blev kallad till slottet och spelade upp Siris telefonsamtal för 
drottning Sofia fick hon ett dyrbart armband som tack.618 I samband med en 
föreställning av I telefon fick Hartman en telefon i silver.619 Troligtvis var den 
inte ett smycke utan mer som en skulptur. Detta var uppenbarligen den gåva 
hon värderade högst eftersom hon återkommer till den i intervjuer. Också efter 
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sista föreställningen i Helsingfors fick Hartman smycken enligt redogörelser 
i tidningarna. I en ”anspråkslös” porslinskanna låg en, enligt uppgift, dyrbar 
briljantring och en brosch med briljanter. Dessa var gåvor från så kallade 
konstvänner. Dessutom upptäckte hon senare att i en ficka låg det en 
gammaldags guldring i ett läderfodral.620 Trots Brattons analys av det 
tveksamma i denna tradition, hade den under 1800-talet utvecklats till en 
divakod. I och med tidningarnas rapporter understödde gåvorna Hartmans 
stjärnstatus. Juvelerna kan också ses som ett tecken på den klassresa den 
kvinnliga stjärnan kunde göra. Även om hon ännu inte genom äktenskap blev 
insläppt i aristokratin kunde hon på balerna i societeten glittra lika mycket som 
vilken grevinna som helst. Det blev svårare och svårare att se skillnad på 
stjärnan och den aristokratiska ladyn.  

I Finland betonades det att: ”Det är ungdomen, som tagit initiativet därtill. 
Det har börjat med studenterna och slutat med de fjorton års ’knottingar’ – 
uttrycket må ej väcka anstöt – som ’salat’ ihop buketter åt fru Hartman.”621 
Ungdomen var, enligt David Tjeders teori, den tid då mannen var mest 
motaglig för passioner. Visserligen var det ungdomar i Helsingfors som gav 
det mest tydliga uttryck för feber, men enligt paret Thyselius fick divan även 
andra dyrbara gåvor som unga män sällan har råd med. I Finland sände en 
beundrare det piano som stått i Hartmans rum i hotellet Societetshuset i 
Helsingfors ned till ångbåten. Beundrare som ger gåvor som blommor, piano, 
pälsar och smycken ska läsas som utslag av feber, som en dyrkande publik 
kan drabbas av. 

Divakod: Dikter som marknadsföring 
Inför sitt gästspel i Helsingfors passade Hartman och maken Victor på att göra 
reklam för sig. Efter hennes sista föreställning i Stockholm bjöd paret sina 
närmaste vänner, cirka trettio personer, på en avskedssupé i festvåningen i 
källaren på restaurang Reisen på Skeppsbron som låg mitt emot dåtidens 
Finlandsbåtar.622 Fredrikson skålade för Hartman och höll ett litet tal till henne 
där han hoppades att gästspelet inte skulle ”menligt invärka” på hennes 
hälsa.623 Pehr Staaff läste sedan upp en humoristisk dikt han hade skrivit till 
Hartmans ära. Sällskapet följde henne därefter till ångfartyget Uleåborg. När 
båten lade ut vid midnatt hurrade de för henne och vinkade på kajen. Att 
tidningarna rapporterade om detta måste ses som ett tecken på att Hartmans 
berömmelse var i stigande. Historien var helt enkelt ett så kallat 
kändisreportage. 

I Koestenbaums kartläggning av divakoder finns tillägnandet av dikter med 
som exempel.624 Staaffs dikt till Hartman finns inte bevarad, men genom sin 
tillägnan anslöt han sig till en på 1800-talet levande tradition att skriva dikter 
tillägnade en särskild diva som härigenom idoliserades. Enligt Francesco Izzo 
publicerades dessa ofta eller lästes upp i festliga sammanhang. Izzo visar hur 
viktiga dessa verser var i artistens marknadsföring. De fungerade som ett 
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verktyg för att sprida positiva bilder av den kvinnliga artisten. Genom att dessa 
verser hamnade i ”respektabla” hem genom tidningar och kalendrar eller blev 
upplästa offentligt, inverkade de på processen att göra divan respektabel i 
medel- och överklassens ögon. Enligt Izzo var dikterna inte sällan initierade 
av divorna själva. Izzo delar upp verserna i två kategorier, den tillfälliga 
versen och den beständiga. Möjligtvis var Staaffs verk, som lästes upp på 
restaurang Reisen, en tillfällig vers som alluderade på Hartmans förestående 
gästspel, men eftersom dikten inte finns bevarad är detta spekulation. Givetvis 
kan Hartman ha varit delaktig i tillkomsten av dikten även om Staaff skrev 
den. Därigenom fick också han sitt namn i pressen. 

En beständig vers alluderar på en stadigvarande image eller något annat 
som ansågs varaktigt signifikativt för stjärnan, exempelvis den italienska 
operadivan Giuditta Pastas frisyr, som togs som metafor för hennes 
utstrålning, geni och överlevnad på stjärnhimlen.625 Lotten von Kraemers 
hyllningsdikt till Hartman är en beständig vers. Hon använder ”vårens varma 
fläkt” som metafor för Hartmans påverkan på publiken när hon gör entré på 
scenen: ”alt blir ens ur sin dvala väkt”.626  Kraemer diktar även om tvistemålet 
om Hartmans skådespeleri är konst eller natur. Kraemer skriver: Är detta 
konst, vi fråga ville, / är det natur? – Hvad dyrbar skatt! / Hur än det nämns, 
af hjärtesnille / dock präglas allt, hvarmed du oss glatt.627 Att denna diskussion 
tas upp i dikten antyder att detta tvistemål var välkänt. Lotten von Kraemers 
tar här positionen som den stora publiken hade – att det var oväsentligt hur det 
än benämndes, så länge som Hartman gladde dem med sitt ”hjärtesnille”. 

Natur- och vädermetaforer återkommer i en teaterkalender 1889 där en så 
kallad beständig vers om Hartman trycktes av tillfällighetsdiktaren och 
författaren av folklustspel Selfrid Kinmansson.628 Där beskrivs Hartmans 
skådespelarkonst och utstrålning i sex strofer. I den första liknas hon vid en 
älva vilket alluderar på hennes lätthet och svävande grace i sitt rörelsemönster. 
I den andra strofen liknas hon vid en solglimt som värmer publiken vid sin 
entré. I den tredje strofen är metaforen en stormvind som anspelar på hennes 
spel som är ”friskt”, ”stormande”, ”oemotståndligt” och ”tjusande”.629 I fjärde 
strofen liknas hennes utveckling och ambition som skådespelerska vid en 
fjällvåg som först arbetar i det tysta och sedan spränger sig fram: ”’stå aldrig 
stilla!’ / Det är din lösen – du vill framåt.”630 I femte strofen liknas hennes spel 
vid en spegel där hon ger alla roller sin ”rätta stämpel/ levande sanning, behag, 
natur”.631 I sista strofen betonas att hon visserligen är Hartman ung och vacker, 
vilket duperar publiken men är dömt att förblekna, men att hon även besitter 
den mer beständiga gnistan, vilket borgar för Kinmanssons slutgiltiga 
konstaterande: ”En konstnärinna är du!”632 Poemet är en hyllning till 
konstnärinnan och divan i hennes överjordiska utstrålning och konst som 
skådespelerska. För att beskriva detta ansluter sig både von Kraemer och 
Kinmansson till traditionen att metaforiskt likna Hartman vid diverse 
naturfenomen. Liknande bilder användes även i vissa recensioner, som förra 
kapitlet tydliggjorde. Dessa metaforer är återkommande och hänsyftar på det 
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naturliga i Hartmans konst. Hon sågs av många i sin samtid som ett teaterns 
naturbarn.  

John Stokes, Michael R. Booth och Susan Bassnett hävdar att under fin-de-
siècle var ”natur” och ”kvinna” två besläktade diskursiva begrepp där 
skådespelerskan ansågs vara en lämplig representant för korrelationen mellan 
dessa två instabila kategorier.633 De framhåller också att filmen och 
televisionen har gett människor ett helt annat begrepp om realistiskt 
skådespeleri, än vad som fanns i tiden innan uppkomsten av den typen av 
teknik.634 Vad dåtidens teaterpublik såg som ”naturligt” skiljer sig från vad 
som anses vara ”naturligt” idag. Det sena 1800-talets publik hade sin tids 
koder för att ”se” och utifrån dessa parametrar avgjorde de ifall gestaltningen 
var ”naturlig” eller inte. Det sena 1800-talet karaktäriseras av den annalkande 
naturalismen inom teatern. Det innebar inte att koderna försvann, men de 
förändrades.  

Kinmanssons dikt publicerades med en litografi efter det första fotografiet 
i sviten av Hartman som Siri, där hon svarar i telefonen, samt en teckning av 
Edvard Forsström. Där ses skådespelerskan i sin loge. Hennes ansikte syns till 
hälften genom en spegel medan hon pudrar sig. På bordet framför henne finns 
ett brinnande stearinljus, sminkattiraljer samt en solfjäder. Teckningen är 
gjord så att betraktaren ges illusionen av att  komma in bakom kulisserna och 
tjuvkika på divan i hennes förberedelse inför kvällens föreställning, men 
hennes gestalt syns inte, bara halva ansiktet genom spegeln. Betraktaren vet 
inte om hon sitter i kostym, underkläder, eller är halvnaken. Det är upp till 
betraktaren att komplettera bilden. Härigenom skapas en känsla av 
tillgänglighet eller en offentlig intimitet, för att låna en term från 
teaterforskaren Joseph Roach, med inte bara skådespelerskan utan även 
celebriteten Hartman.635  

Roach menar att när skådespelarens privatliv börjar sammanblandas med 
karaktärerna som de framställer på scen, och som oftast har skrivits direkt till 
henne eller honom, då uppstår en offentlig intimitet.636 Även om detta 
fenomen sammankopplas med modernitet, hävdar Roach att det har sitt 
ursprung i traditionell, religiös doktrin samt framförallt i folklig religiös 
känsla. Han skriver:  

In order to become enchanted in the first place, saints and martyrs must make 
themselves tangibly accessible to ordinary mortals even as they communicate 
with the divine. They must seem at once touchable and transcendent, like movie 
stars and cover girls.”637  
 

Även längtan att direkt kommunicera med den gudomliga kan betecknas som 
en offentlig intimitet.638 Detta finns i Kinmanssons dikt där han hela tiden 
tilltalar Hartman i du-form. Att dikten i kombination med teckningen och 
litografin infördes i kalendern tyder på att Hartman under 1889, efter 
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gästspelet i Finland, uppgraderat både sin status som skådespelerska och sin 
ryktbarhet.  

Nu började Hartmans bild på allvar bli åtråvärd och cirkulerade allt oftare. 
Under gästspelet i Helsingfors annonserade bokhandlare regelbundet om att 
de sålde fotografier av den svenska skådespelerskan.639 Om tidskrifter 
innehöll bild på skådespelerskan uppmärksammades detta i annonsen, även 
bilderna i Thalia omtalades i reklamen för kalendern.640 Året innan hade 
vaxkabinettet Panoptikon i Stockholm skapat en tablå med Kungliga 
Teatrarnas artister. Bland dessa figurer i naturlig storlek fanns även Hartman, 
som stod i en grupp med bland andra Fredrikson i, vad som föreställde, en av 
operans foajéer.641 Som berättades i förra kapitlet kunde man även höra 
skådespelerskan i en inspelning på vaxrulle från En räddande engel och senare 
från I telefon. Det gick även att köpa cigarrer vars ask var dekorerad med en 
bild av Hartman som Puck i En midsommarnattsdröm.642 På detta sätt spreds 
ryktet om Hartman och möjligheten att få kunskap om hennes konst, även för 
dem som inte hade råd eller möjlighet att gå på Dramaten.  

Divakoder: Applåder och applådtack 
I Helsingfors var det framför allt ungdomen som stod för de feberaktiga 
uttrycken för divadyrkan av Hartman. Under hennes gästspel introducerade 
den unga publiken även ett nytt sätt att applådera. Under en intervju prisar hon 
Helsingforspubliken: ” - Ja, Helsingfors publik är någonting märkwärdigt. 
Sydländsk glöd i bifallet på 60° nordlig bredd. En afton hördes till och med 
början till en taktfast fransk applåd, från studenterna, antar jag. Så nog ä' de 
lifwade. Jag trodde di wa' tokiga.”643 En taktfast, snabb så kallad fransk applåd 
var en modernitet som studenterna införde i Helsingfors. Strax efter Hartmans 
gästspel höll den finländska operadivan Alma Fohström och hennes syster 
konsert i Helsingfors. Då skrevs det om det nya sättet att applådera: 

Applåderar! Icke skall herrskapet tro att det nu mera går till på det gamla sättet. 
Vi hafva icke för ro skull i sommar rest mellan Finland och Paris likt 
skottspolen i väfven. Vi hafva lärt oss att applådera som de franska studenterna, 
taktmässigt, kort, ”blaserat” […]. Huru än en äldre generation bemödar sig att 
applådera, såsom ”känslorna bjuda,” i hastigare eller långsammare tempo, så 
blifva dessa applåder snart nedtystade och det nya sättet går segerrikt igenom.644 
 

Studenterna som under Hartmans gästspel hade prövat sina franska applåder, 
hade därmed fått så mycket självförtroende att de inför mötet med nästa diva 
till och med framhärdade i detta sätt att applådera. De skapade en ny 
applådtradition. Hur länge detta applådsätt var tongivande i Helsingfors, 
förtäljer dock inte historien. Här finns en tydlig divakod, som inte ingår i 
Wayne Koestenbaums kartläggning. Det franska applådsättet var en kod för 
sydländsk feber som publiken valde att förära divan. 
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Koestenbaum framhäver hur mottagandet av blommor och applådtack är 
divakoder. ”The diva counts her roses and her curtain calls”, skriver han.645 
Det fanns en praktisk anledning till detta, som går utöver divans önskan att bli 
dyrkad. Antalet blombuketter och inropningar var konkret avkastnng på 
hennes kapital som artist. Vid den här tiden räknade även kritikerna 
applådtack och blombuketter. Det tyder på att applådtackens längd och antalet 
inropningar var viktiga koder som skapade stjärnglans och höjde 
skådespelarens status. Applådtack är en divakod, men bara förutsatt att det ges 
denna betydelse genom tydlig iscensättning. Då först blir den en del av divans 
uppträdande, signifikativ för just henne. Här gällde det för divorna att utveckla 
sin egen stil. Vissa valde att vara tydligt märkta av det hårda arbete hon hade 
lagt ner på sin rolltolkning. Detta kan läsas som tecken på att divan led på 
riktigt och inte bara på låtsas, utan hade lagt ner både muskelkraft och äkta 
känslor i sitt arbete.  

Gustaf Fredriksons applådtack var exempelvis hans signum och var känt, 
eller kanske snarare ökänt, för att vara en egen föreställning i 
föreställningen.646 Hartman valde en annan stil: ”Fru Hartman har ett eget 
skildt sätt redan uti att tacka. Hon bugar sig icke ceremoniöst nästan till 
golfvet, enligt gammal traditionellt bruk, utan springer helt plötsligt fram med 
långa steg och nickar åt höger och vänster som en skälmsk liten skolflicka.”647 
Vid sista föreställningen i Helsingfors av I telefon tog hon till och med av sig 
förklädet som Siri hade i sin kostym och vinkade med det.648 Hartman valde 
varken att vara märkt av skådespelarkonstens hårda arbete eller att falla till 
golvet i högtravande ödmjukhet. Hon tackade publiken enkelt och naturligt 
som en skolflicka. Femininiteten som den segrande flickaktigheten lyste 
således igenom även i Hartmans sätt att ta emot applåderna. Även det faktum 
att hon sprang med långa steg antyder en iscensättning av visst ungdomligt 
oförstånd. En dam enligt den idealiserade femininiteten på 1880-talet skulle 
gå sakta med små steg.  

Applådtacket var en divakod som var en blandning av privat och offentlig 
själviscensättning. Hartmans applådtack bildade en länk mellan hennes 
iscensättning som celebritet och hennes rollkaraktärer på scen. Detta kan ses 
som en offentlig intimitet. Hennes applådtack signalerade att hennes 
rollgestaltningar inte var ett hårt arbete, utan antydde att hon bara gick upp på 
scen och var sig själv. Denna syn på hennes konst skiner igenom i vissa 
recensioner från Finland: ”Men nej, hon spelade icke. Det var natur, idel natur, 
på enkelt, okonstladt och fritt från all tillgjordhet, ett till hvilket flere af de 
medspelande i jämförelse med henne gjorde sig skyldiga till.”649 Men det 
fanns dock finländare som inte höll med om förgudningen:  

Men må det i förbigående sägas, att kritiken angående fru Hartman slog öfver, 
den hade ej öppet öga för bristerna i hennes spel, som var osannt och konstladt, 
såsnart hon rörde sig utom gränserna för sin inskränkta repertoir. Det förvånar 
mig ej, att stockholmarne skämtat öfver Helsingforsarnes förtjusning.650  
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Det var en speciell episod som låg till grund för att de svenska skribenterna 
roade sig på finländarnas bekostnad. 

Divakod: Beundrare som bär divan 
När Hartman hade gjort sitt gästspel i Helsingfors och återvänt till Stockholm 
skriver hon och tackar Molander: ”Alla voro glada öfver att jag var hemma 
igen och inte alls förkyld utan pigg som en mört. Jag spelade redan på 
lördagen, fullt hus men applåderna och blommorna voro paltiga mot hvad jag 
var van vid och hemfärden i en gammal åkardroska utan en katt som tittade 
på.”651 Nya Dagligt Allehanda rapporterade från samma kväll: 

Att fru Ellen Hartman efter sina triumfer i den finska hufvudstaden, där 
artistförgudningen tyckes vara drivfen till sin spets, äfven af sina beundrare 
härstädes skulle finna ett hjärtligt mottagande, var att vänta, ehuru naturligtvis 
ovationerna här ej kunde antaga samma excentriska proportioner som hos våra 
hetsiga finska bröder. Salongen var fullsatt, och fru Hartman hälsades vid sin 
entrée, såsom Gurli i ”En räddande engel”, med ganska starka applåder samt en 
större blombukett. Åtskilliga inropningar följde efter pjesens slut, hvilka 
naturligtvis sedermera upprepades efter det lilla enaktsstycket ”I telefon”. Fru 
Hartman fick därjämte ytterligare inhösta tre blombuketter, däraf en med 
vidhängande långa band i de finska färgerna.652 
 

Hartman mottog åtskilliga inropningar och fyra blombuketter när hon kom 
tillbaka till Stockholm. Eftersom hon ansåg dessa ”paltiga” jämfört med 
hyllningarna i Helsingfors är det relevant att närmare undersöka vad som 
hände henne hos ”våra hetsiga finska bröder” som skribenten kallade dem.  

Hartman gjorde succé redan vid sin första föreställning i Helsingfors. Hon 
blev inte bara framropad inför öppen ridå, det vill säga under spelets gång, 
utan också upprepade gånger efter varje akt och efter föreställningen fick hon 
motta tre ”kolossala” blomsterbuketter som sammanhölls av breda band i både 
de svenska och finska färgerna samt två korgar med blommor.653 Efter varje 
föreställning tilltog Hartman-entusiasmen och fyra extraföreställningar sattes 
in. Under den sista, som var recetten, blev hon framkallad ett tiotal gånger och 
efter föreställningens slut blev hon framropad omkring tjugosex gånger. Det 
var nu hon tog av sig Siris förkläde och vinkade till publiken med det.  

Och ännu var den inte h. o. h. slut. Ute i det fria vid den dörr, genom hvilken 
fru Hartman skulle utträda, syntes en talrik menskoskara församlad. Efter en 
något lång väntan visade hon sig ändtligen och tog under ljudeliga hurrarop 
plats i sitt ekipage, som af den ungdomliga skaran eskorterades till 
societetshuset, hvarest fru Hartman till tack i rikt mått strödde blommor ikring 
sig. I ”trettiofemman” väntade en festklädd samling herrar och damer sin 
gäst.654 
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Vad som hände var att människosamlingen, som till stor del bestod av 
studenter, spände av hästarna från vagnen och drog den själva till hennes 
hotell.655  

Denna hedersbetygelse är ett divaprivilegium. Studenterna som drog 
vagnen uttryckte härigenom sin dyrkan av divan. Det är en kod för att stjärnan 
i vagnen är en gudinna där hennes beundrare måste förvandla sig till hennes 
slavar, eller kanske snarare hennes draghästar. Denna kontinentala sed fick till 
exempel Jenny Lind ta del av i Berlin 1848.656 Första gången denna sed 
utövades i samband med hemfärden av en diva är okänt, men till Stockholm 
kom den 1841 när den svenskfödda ballerinan Marie Taglioni gästade 
Kungliga teatern.657 Till Taglionis förfäran spände då beundrare av hästarna 
till hennes vagn och drog den själva till hennes vistelseort.658 Beundrarna som 
drar divans vagn kan även läsas som en metafor för divans beroende av sina 
dyrkande beundrare. De bär henne. Utan deras stöd kommer hon ingenstans. 
Väl framme vid societetshuset där Hartman bodde i Helsingfors, stannade en 
kör kvar och skänkte henne en sångarhyllning. Då öppnade Hartman ett 
fönster, vinkade och slängde ut blommor - en gest värdig en drottning.659 

I Sverige vässade mången skribent sin satiriska penna över studenternas 
tilltag i Helsingfors. I Göteborgs Handels och Sjöfartstidning skrevs det: 
”Malisen påstår, att en af ’dragarne’ blef så ansträngd, att några af hans 
intimare vänner dagen efter funno sig föranlåtna att uppsända till honom – en 
tunna hafre att stärka sig med.”660 Även i finska städer skämtade man om 
händelsen: ”Snart väntas i tryck utkomma en vetenskaplig utläggning 
angående en ny värdemätare för uppskattning af intelligens – nämligen efter 
’hästkrafter’. Detta beräkningssätt har, såsom kändt, äfven tillförne använts, 
då ’ångan varit uppe’”.661 

Den eviga ingenuen 
På vintern 1889 var den danske författaren och kritikern Edvard Brandes på 
Dramaten. Hartman var kvällens stjärna med En räddande engel och I 
telefon.662 Upplevelsen föranledde honom att publicera en kritik av Dramatens 
repertoar med så kallade plockprogram: ”Det är, med respekt till sägandes, ett 
ganska idiotiskt program, en aftonmåltid af idel dessert.”663 Brandes menade 
att denna typ av enaktare har en funktion som för- eller efterpjäs till ett mer 
substantiellt drama, men när Dramaten ger en helkväll med fyra dylika pjäser 
serverar de ingen kost för själen. Efter att ha sett Hartman som Catharina i 
Shakespeares Så tuktas en argbigga ser han en helt annan botten hos 
skådespelerskan. Enligt Brandes spelade Hartman med kraft och passion: 
”Hon wågade sig intill skönhetens yttersta gräns, men war alltjemt naturlig 
och intagande. Med denna roll som utgångspunkt borde de svenska skalderna 
begagna hennes talang.”664 Det står utom allt tvivel att associationen litade 
ekonomiskt på kassorna från de så kallade plock-programmen där Hartman 
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var huvudattraktion. Det står även klart att hon själv önskade vidga sin 
repertoar till mer dramatiska och komplexa karaktärer som exempelvis Ibsens 
Hedvig och Nora. Men de författare som skrev åt Hartman lyssnade inte till 
Brandes uppmaning, utan höll rollerna inom hennes femininitet den segrande 
flickaktigheten. Inte heller Dramatenledningen lyssnade på Hartmans 
önskemål att gå utanför sitt rollfack.  

Hartmans samarbete med Pehr Staaff visar att hon hade en klar agens om 
vilken femininitet hon ville gestalta på scen och representera sig med som 
skådespelerska. Hartman utvecklade senare under 1880-talet sin femininitet 
som den segrande flickaktigheten till att bli mer subversiv med roller som 
Lizzie i Småflickor, Elsa i En lektion och Gerda i Sveas Fana. Detta kan anas 
i reaktionerna, fast för en nutida läsare framstår dock dessa lustspel som 
lättviktiga och utan djupare samhällskritik.  

Hartman drog också sitt komedispel till att bli alltmer uttaget och stiliserat. 
Detta trots vissa smakdomares varningar. Därmed begick hon två regelbrott: 
hon överskred normen för en traditionell ingenues spelstil och hon gjorde en i 
sin kärna subversiv femininitet attraktiv och sympatisk. Hon gjorde ett tredje 
regelbrott som kanske var det som provocerade mest. Hon tog plats, 
framförallt med, sina populära plockprogram. Hon blev även, med rollerna 
som skrevs till henne en protagonist som var i centrum på scenen och blev till 
ett identifikationsobjekt för delar av den kvinnliga publiken. Hon blev alltmer 
huvudfokus som den segrande flickaktigheten i dessa lustspel och hennes 
slapstickartade spelstil blev högljudd genom de många skratt den framkallade.  

Analysen av förberedelsen och utförandet av gästspelet i Helsingfors visar 
hur hon genom medveten representation av roller fick en dyrkande publik som 
upphöjde henne till diva. Förhandlingarna med Molander visar också på en 
konflikt om makten över aktrisens representation, huruvida den skulle styras 
av teaterdirektören, regissören eller stjärnskådespelerskan. Molanders 
upprördhet över hennes krav visar också att det var en balansgång för en aktris 
att inte provocera teaterns makthavare alltför mycket. Hartman visade här sin 
strategi att undvika öppen konflikt och att vara villig till kompromiss, samma 
taktik som i förhandlingarna med Fredrikson 1888. Facit visar att hon 
angående utformningen av gästspelsprogrammet ändå till slut fick sin vilja 
igenom. Hennes karriärstrategi att i stressade situationer agera professionellt 
och vara enkel att ha att göra med bidrog säkert, likaså att hon utvecklade och 
underhöll sitt kontaktnät i sällskapslivet. 

I början av sitt äktenskap öppnades dörrar i sällskapslivet för Victor 
Hartmans unga fru. Paret skapade en gemensam image som Dramatens 
främsta prydnader genom att ofta spela makar eller presumtiva fästfolk på 
scen och uppträda i societeten som ett vackert och socialt äkta par. Här lades 
grunden för Hartmans framtida framgångsrika arbete med representanter för 
pressen. Vänskapen med Staaff var inte oviktig i denna process, samtidigt som 
Hartman var en viktig samarbetspartner för honom som dramatiker. 
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I mars 1891 hade Anne Charlotte Lefflers pjäs Familjelycka premiär på 
Dramaten. Hartman gestaltade den romantiska och lättledda femtonåringen 
Lolo, en roll som har stora likheter med Gurli i En räddande engel. Huruvida 
Leffler tänkte på Hartman när hon skapade rollen är okänt. Däremot hade hon 
definitivt Hartman på näthinnan när hon omvandlade sin novell Moster 
Malvina till pjäs: Hon skriver: ”Jag funderar på att låta fru Hartman försöka 
sig på Tant Malvinas roll. Jag är för min del alldeles viss på att denna roll, i 
goda händer, är av en ypperlig scenisk verkan.”665  

Moster Malvina är en medelålders änka som bor på ett pensionat för 
medellösa kvinnor. Hon har en vuxen dotter som med sin familj har emigrerat 
till Amerika. Malvina levererar visserligen bitska ironiska kommentarer till 
sina medsystrar på pensionatet, men rollen innehåller också stor sorg och 
hårdhet då Malvinas dotter återvänder och berättar att hon är övergiven av sin 
älskare, som hon inte alls varit gift med, samt att hennes barn har dött. År 1892 
skriver Hartman till Molander: ”Jag kan slå mig på, hvad som helst i Teater 
väg nu, ty jag studerar så jag blir så lärd, så nu är jag inte bunden vid mina 
ingénuer.”666 Hennes ord antyder att hon ofta fick höra att hon inte var mogen 
skådespelarmässigt för andra typer av roller än ingenuer som inte var särskilt 
komplexa. Lefflers tanke att sätta Hartman i en roll som en äldre kvinna som 
får gestalta både sorg och hårdhet visar att synen på skådespelerskans 
kapacitet och utseendemässiga lämplighet för enbart vissa roller inom 
ingenuefacket var färgade av en äldre teatertradition. Att förslaget i 
rollbesättningen av Malvina kom från en kvinna kan tyda på att synen på 
Hartmans rollfack var färgad av hur män såg på henne, vilken typ av kvinna 
de ville se henne som, eller hade fantasi att se henne som.  

Det var vid denna tid män som hade makten på Dramaten. Fredriksons 
homosexualitet var tämligen allmänt känd, även om det ännu inte talades högt 
om den, så han kan inte anses som heteronormativ, men han var dock en man 
från en äldre generation än Hartman. Denna oförmåga att se utöver självklara 
val i rollbesättningen, vilket rättfärdigades av att åberopa en vag 
teatertradition som var grundad på utseende och utstrålning, bidrog till att 
begränsa Hartmans möjlighet att gå utanför ingenuefacket. Denna tendens hos 
teaterchefer och regissörer skulle komma att accelerera under första delen av 
1900-talet, vilket bland andra Hilda Borgström har vittnat om.667 Ironiskt nog 
blev även populariteten hos Hartmans förkroppsligade femininitet den 
segrande flickaktigheten ett koppel som höll henne tillbaka från att välja roller 
som representerade andra femininiteter och genrer. Hon medverkade i viss 
mån själv i denna process genom sin agens för en viss typ av roller. Dessa 
kvaliteter finns även i de roller som skrevs till henne. Hur mycket Hartman 
själv medverkade i alla dessa pjäsers tillkomst, förutom som inspirationskälla, 
är okänt. I fallet Staaff finns det dock källor som visar att hon aktivt deltog i 
skrivprocessen och att hon stundtals hade det avgörande ordet. Därför är det 
sannolikt att det kan ha varit liknande omständigheter även i andra fall, även 
om det saknas källor för att belägga det.  



151 

Hennes ambition framgår också i hennes förslag till repertoar under 
gästspelet i Finland, men också att hennes slutgiltiga val styrdes av publikens 
preferenser. Detta tyder i sin tur på att hennes motiv inte bara var publikens 
dyrkan, utan även ekonomisk profit. Visserligen föreslog hon Nora i Ett 
Dockhem till Molander, men när förslaget inte beaktades framhärdade hon 
inte. Det är också okänt hur mycket hon kämpade för att få göra denna roll i 
Stockholm, men när Hartman 1893 arbetade i Paris svävade rollen fortfarande 
som ett alternativ. Även om Hartmans position, ekonomiska fördelar och makt 
var unik i jämförelse med andra skådespelerskors i Sverige under 1880-talet, 
var hon ändå begränsad i utformandet av sin karriär på grund av tidens 
ojämlika teaterstruktur som begränsade kvinnors inflytande. 

Under största delen av 1880-talet stod alla dörrar öppna för Hartman. Men 
trots att en finländsk tidning påstod att hon hade lyckats med den hart när 
omöjliga uppgiften att bli profet i eget land skulle det krävas av henne att hon 
gick i landsflykt för att bli kallad diva i Sverige.668 Men utnämningen till diva 
i Sverige hade inga positiva konnotationer, tvärtom. Och Hartman gick inte i 
exil på grund av politisk förföljelse. Som nästa kapitel kommer att tydliggöra 
blev hon flykting i social skam. 

 

 
Bild 9. Ellen Hartman i Helsingfors 1889. Tekning av okänt ursprung. Kungliga biblioteket, 
Enheten för handskrifter, kartor och bilder, bildsamlingen, KoB, Sn Hedlund, Ellen 17. 
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Bild nr. 10. Privatporträtt av Ellen Hartman, januari 1892, fotograf Nadar, Paris, Göteborgs 
stadsmuseums teatersamlingar, Fotoarkivet, Ellen Hartman, 160088. 
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Kapitel 4. En förkvinnligad Machiavelli 

I början av maj 1891 skickade Hartman in ett läkarintyg till Dramaten som 
sade att hon på grund av sjukdom inte skulle kunna uppträda mer före 
sommaruppehållet.669 Det blev snart känt att hon för gott hade lämnat teatern, 
rest från huvudstaden och lämnat Sverige. Det blev också känt att hennes 
älskare, löjtnanten greve Reinhold von Rosen, hade rymt ur sin tjänst och 
lämnat landet. Deras resor kopplades snart samman. Hartmans plan var att 
gifta sig med sin älskare, men hon var ännu inte var skild. Dessutom hade hon 
tidigare haft en relation med von Rosens yngre bror Clarence, vilket hennes 
tilltänkte inte visste något om. 

Detta kapitel diskuterar händelserna  kring den så kallade rymningen 1891. 
Skandalen som följde runt Hartmans skilsmässa och hennes relation till 
bröderna Reinhold och Clarence von Rosen fick proportioner som från ett 
nutida perspektiv ter sig obegripliga och ofta skrattretande, men som därför 
måste ses i kontext till tidens kultur. Diskurserna om Hartman, som kom till 
ytan i det allmänna skvallret, i privata brev samt i det som idag skulle kallas 
mediedrev, analyseras.670 Det offentliga karaktärsmordet på Hartman var av 
en magnitud som hade kunnat begrava henne i vanära för alltid. Diskurserna 
är exempel på den ännu förhärskande synen på skådespelerskan som 
pariafemininitet. De avslöjar också de bakomliggande mekanismerna i en 
demoniseringsprocess av en kvinna i offentligheten. 

Jag redogör här för, och granskar kritiskt, en del av Hartmans privatliv. 
Mestadels görs detta grundat på vad andra säger om henne och i mindre grad 
på hennes egna uttalanden. Det är hennes handlingar som framförallt 
analyseras. Orsaken till att denna skandal behandlas så ingående är att den var 
utslagsgivande för Hartmans framtida karriär och fullkomligt kom att färga 
synen på henne som celebritet. Därigenom påverkade den även hennes 
strategier, agens och image. Den har också präglat historieskrivningen om 
henne på 1900-talet. Misogynin som släpptes lös i kölvattnet av Hartmans 
otrohetsaffär är också en mätare av graden av hot hon ansågs utgöra för tidens 
hegemoniska maskulinitet. 

Divakoder: Skillnad och demonisering 
Tiina Rosenberg beskriver divan som en genusmodell där scen och liv får 
tydliga likheter och som omfattar dyrkan, men samtidigt också förakt.671 
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Koestenbaum i sin tur beskriver hur tillvaron som diva inbegriper utanförskap. 
Hon anses ofta vara bärare av ett demoniskt drag: 

[S]he is associated with difference itself, with a satanic separation from the 
whole, the clean, the contained, and the attractive. Mythically, she is perverse, 
monstrous, abnormal, and ugly. Though divas have been firmly associated with 
queens and with the perpetuation of empire, they have been considered deviant 
figures capable of ruining an empire with a roulade or a retort. Mozart’s 
librettist Lorenzo da Ponte condemns diva Birgitta Banti as ”an asp, a fury, a 
demon of Hell, capable of upsetting an Empire, let alone a theatre”.672  

 
Detta anknyter till Tracy C. Davis uttalande att för en kvinnlig artist som 
hyllas för sin utomordentliga skicklighet och framskrivs som överjordisk i sin 
förmåga, som Hartman blev under 1880-talet, följer även misstro, hätskhet 
och ångest över det faktum att en kvinna attribueras med en suverän 
konstnärlig status.673 Hartman besatt makten att uppreta, om än inte en 
stormakt så dock en liten monarki i Europas utkant. Det bör påpekas att de 
diskurser om Hartman som under skandalen kom upp till ytan och som 
kopplades till hennes yrke, sexualitet och kön, är diskurser som ännu är i 
omlopp om kvinnor i offentligheten i dagens Sverige. Men skandalen 1891 
ska framförallt sättas i kontext med den särskilda tidsanda som präglade dessa 
år och som går under begreppet fin-de-siècle.  

Historisk kontextualisering: Fin-de-siècle 
Fin-de-siècle är ett begrepp inom kultur- och idéhistoria som handlar om vissa 
konstnärliga och kulturella tendenser samt en viss mentalitet under 1800-talets 
sista decennier, framförallt 1890-talet. Perioden, som var full av ideologiska 
motsättningar, kan ses som modernismens förgård. Fin-de-siècle associeras 
med estetisering, dekadens, depravation, nervositet och livströtthet eller 
”ennui” som det heter på franska. Litteraturforskaren Dennis Denissoff påstår 
att mot slutet av århundradet användes termerna dekadent och esteticism som 
skällsord för att fördöma konstverk som på något sätt visade på förnyelse i 
estetisk ideologi, tema eller form. Detta fördömande inkluderade realismen, 
en stil som var mycket stark i de nordiska länderna och som Hartmans 
femininitet den segrande flickaktigheten, hennes spelstil samt många av de 
pjäser som skrevs till henne representerade.674 Vissa rörelser som framkom 
under fin-de-siècle utmanade även normativa föreställningar i samhället, till 
exempel kärnfamiljens betydelse, tekniska framsteg, den allmänna moralen, 
skönhet och meningen med livet.675  

Konsthistorikern Shearer West förtydligar att den konst vi idag associerar 
med tendenser hos fin-de-siècle då tillhörde avant-gardet, var experimentiell 
och förkastade etablerade konventioner.676 Tidsandan innefattade konflikter 
mellan ångest över sekelskiftet och framtidshopp, rädslan för att modernitet 
och civilisation skulle göra människor depraverade och å andra sidan längtan 
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efter modernitet och den civiliserade nya tiden. Fin-de-siècle framstår i 
forskningen som en gränsöverskridande epok i sina attityder runt sexualitet 
och sexuell identitet som inkorporerade nya femininiteter och maskuliniteter 
i kulturen.  

Many of the iconic figures of the period – the New Woman, the Bachelor-
Dandy, the Decadent, the Femme-Fatale – have assumed an enduring aura of 
risk, danger and trangression in erotic matters. Such fin-de-siècle myts’ as 
Salome, Dracula, Dorian Gray, and Dr Jekyll and Mr Hyde reveal a culturell 
landscape given over to terrifying metaphors for sexuality. Degeneration, 
vampirism, syphilis, hysteria, these would seem to be the metaphors which by 
many late-Victorians thought of sexuality and the erotic self.677 

 
Visserligen hade dessa genus även tidigare varit närvarande i kulturen och 
representerats i konsten, men det var nu de blev till ikoner. Många av dessa 
metaforer kom att stiga till ytan runt Hartmans skandal 1891. 

Fin-de-siècle var en tid av radikalt tänkande och nya konstnärliga uttryck, 
liksom de stundtals aggressiva metoderna att söka stävja dem. I Storbritannien 
anses slutet för epoken sammanfalla med domen mot författaren Oscar Wilde. 
Han var en av huvudfigurerna för rörelsen med sin l’art pour l’art estetik, sitt 
ironiska och symboliska författarskap och ansågs förkroppsliga tidsandan med 
sin extravaganta dandystil och tämligen öppna homosexualitet. År 1895 
dömdes Wilde till två års straffarbete för sodomi. Domen hade en 
avskräckande effekt på de med en icke-heteronormativ livsstil och öppnade 
upp för offentliga homofobiska uttryck. 

Ett uttryck för samhällets ångest under fin-de-siècle var de många sexuella 
skandaler som skakade Europa. Skandalen runt Oscar Wilde var inte ett enskilt 
fenomen, den hade föregåtts i Storbritannien av the Cleveland Street scandal 
1889 som avslöjade en bordell med unga manliga prostituerade av arbetarklass 
och mäktiga överklassmän som kunder. Samma år skakades även Europa av 
Mayerlingdramat då kronprinsen till kejsardömet Österike-Ungern begick 
självmord tillsammans med sin unga älskarinna på jaktslottet Mayerling.678 År 
1889 inträffade Madigandramat som var en nordisk motsvarighet. Den unga 
danska cirkusartisten Elvira Madigan rymde med en gift svensk adlig löjtnant 
som därmed deserterade från armén. Efter en tid på flykt begick de gemensamt 
självmord.  

Arkiv och dess syfte 
Arkivarien Terry Cook och konsthistorikern Joan M. Schwartz poängterar att 
arkiv inte består av minnen som är slumpvis funna och samlade, utan att de 
tvärtom ofta har skapats av människor med agens och ideologi. Varje gång 
materialet används och tolkas så fortsätter arkivet att återskapas.679 Den yngre 
av bröderna von Rosen i triangeldramat lät med sin dotters hjälp uppföra ett 
arkiv. I Clarence von Rosens arkiv, ett privat arkiv som jag tacksamt har fått 
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tillgång till, finns många brev som belyser händelseförloppet 1891. Materialet 
avslöjar också värderingar och en ideologi som kan ses som representativ för 
aristokratin under Sveriges fin-de-siècle. Arkivet består inte bara av brev till 
Clarence von Rosen, utan även hans brev till andra i hans familj, samt brev 
mellan andra personer i släkten. Han, eller dottern, har medvetet samlat in allt 
de hittat. Dessutom verkar vid första påseendet Clarence von Rosen ha sparat 
allt. Det har han dock inte gjort. Vissa brev som omtalas saknas. Dessutom är 
arkivet censurerat, hur mycket är svårt att säga. Vem som har gjort detta eller 
i vilket syfte är omöjligt att säga. Vissa brev kan naturligtvis ha kommit bort, 
men vissa bitar av historien har uppenbarligen medvetet uteslutits.680 

Biografier handlar ofta om extraordinära personligheter och de skrivs med 
ett syfte: för att hylla, fördöma eller i en ambition att förstå förflutna händelser. 
Engbergs biografi över sin far tillhör definitivt den första kategorin.681 När jag 
jämför brev i arkivet som hon citerat i sin bok överensstämmer de med källan. 
Men i narrativet runt citaten är de friserade till faderns fördel. Till exempel 
skriver hon om ett brevkort av Hartman, som citeras senare att det var ”ett litet 
can-can-kort” skrivet från Paris. Visserligen är kortets innehåll rätt citerat, 
men när det plockas fram i arkivet visar det sig vara skrivet från Stockholm 
på ett vanligt brevkort. Engbergs omskrivning associerar Hartman med dansen 
can-can, som ansågs vara osedlig, och att hon skrev från Paris, en stad som 
sammankopplades med lättsinne. Den ger ett sken av att hon roade sig i 
världsstaden med dekadenta nöjen. Detta är ett sätt att vinkla 
historieskrivningen. Vid direkt kontakt med källmaterialet står det klart att 
Engberg visserligen citerar korrekt, men använde arkivmaterialet lättvindigt i 
sitt narrativ.682  

Upptakten till skandalen 
I skiftet till 1890-tal viskades det högt i Stockholm om att äktenskapet mellan 
makarna Hartman var olyckligt. De syntes mer och mer sällan tillsammans ju 
längre 1880-talet led. Vad som låg till grund för splittringen är okänt. 
Hartmans vän och kollega Anders de Wahl antydde senare att Victor Hartman 
missbrukade alkohol.683 Uppgiften ter sig inte osannolik eftersom även andra 
källor omnämner att han festade mycket.684 Känt är i alla fall att en stor del av 
äktenskapet hade präglats av sjukdom. Sista dagarna i februari 1885 fick Ellen 
Hartman en bukhinneinflammation och svävade länge mellan liv och död, 
men återhämtade sig efter lång konvalescens; först i början av september 
började hon uppträda igen.685 I början av april samma år fick Victor Hartman 
en hjärnblödning som han visserligen tillfrisknade från, men som påverkade 
hans förmåga att minnas text.686 Detta gjorde i sin tur att hans roller successivt 
blev mindre och hans lön kraftigt försämrades. Han försökte bota sin hälsa 
med diverse brunnskurer som förutom att vara dyrbara även, enligt hans 
vittnesmål, var obehagliga.687 Dessa prövningar förde inte paret närmare 
varandra, kanske snarare tvärtom. När Hartman just gått i exil och är oviss om 
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sin framtid anser hon trots allt att ”det är ju en gudomlig sak att vara fri från 
Victor som pinade mig dagligen”.688 Huruvida det var fysisk misshandel 
inblandat är otydligt, men det finns klara anspelningar på våldsamma gräl och 
psykiska spänningar. Skilsmässan var uppenbarligen efterlängtad. Redan år 
1890 skvallrade Michelson med Staaff om att Hartman ville skilja sig, ingen 
verkar dock ha förväntat sig att hon skulle ta steget att rymma utomlands med 
sin nya tilltänkta make.  

[S]edeskandalerna nu komma vida tätare än förr. Det rent af vimlar ju af 
sensationsrykten, i hvilken någon löjtnant spelar hjelten och någon liten teater, 
varieté, eller cirkusdygd hjeltinnan. Madigandramat gjorde början och se’n har 
det gått för förliga vindar. En löjtnant for iväg med en liten varietédiva, som 
sedermera blef vansinnig af sin olyckliga kärlek, en annan trippade iväg med 
en ka’éuppasserska [sic!] – hvliket vi ock på sin tid omnämde - en har nyligen 
nödgats taga afsked för sin allt för komprometterade förbindelse med en tysk 
chansonettesångerska af andra klass, och nu senast kommer den 
uppseendeväckande katastrof vi i onsdagsnumret antydningsvis meddelade.689 

 
Citatet visar hur så kallade sedesskandaler och rymningar under dessa år 

spred sig epidemiskt. Fenomenet läses här som ett uttryck för en sorts fin-de-
siècle-revolt. Den yngre generationen i överklassen ville välja livspartner 
utanför sin egen klass och även en annorlunda livsstil är föräldrarnas. Att 
benämna Hartmans rymning som en katastrof låter mer som en beskrivning 
av ett krigsutbrott eller en jordbävning än om en kärlekshistoria med inslag av 
otrohet och inställda teaterföreställningar. Men de Wahl, som 1891 gick i 
Dramatens elevskola, har vittnat om den chock teatern befann sig i dagen efter 
Hartmans så kallade rymning. Folk grät och verkade förvirrade. Stämningen 
kunde liknas vid ett trauma efter ett terrordåd eller naturkatastrof.690  

Hartmans skandal 1891 
Bakgrunden till skandalen var att under 1890 hade Hartman en kortare relation 
med sin senare tilltänktes yngre bror, den tjugotreårige greve Clarence von 
Rosen. Han var en celebritet som kapplöpningsryttare och sportsman och 
tillhörde en välkänd, högadlig familj. Relationen mellan Clarence von Rosen 
och Hartman var okänd för hans familj, som dock visste att han var bekant 
med den kända skådespelerskan.691 I Stockholm var hans uppvaktning allmänt 
känd, men det verkar inte ha skvallrats mer om dem än vad det vanligtvis 
skvallrades om skådespelerskan, som ofta sågs omgiven av beundrare.692 I 
oktober 1890 åkte han till Wien. Efter hans avfärd, eller möjligtvis strax innan, 
blev hans två år äldre bror Reinhold förälskad i Hartman.693 Hans släkting, 
författarinnan, regissören och teaterledaren Brita von Horn, karaktäriserade 
honom senare: 
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Reinhold von Rosen var högsta vinsten i årets äktenskapslotteri. Han var rätt 
liten till växten men såg bra ut, var kolossalt rik, bildad, berest, språkkunnig, 
kanske en smula bråkig, men med nackbena och ideal, framför allt helgade den 
militära karriären, Gud, konung och fosterland. […] Hans uppträdande i denna 
affär [med Hartman] visade samma djupa allvar som i allt annat han företog sig. 
Han ägde en av dessa karaktärer som på en gång hänför och förskräcker 
människorna och som så ofta ställer till så onödigt mycket trassel i världen.694 

 
I december berättade Reinhold von Rosen för sin familj om sin förälskelse och 
sitt beslut att gifta sig med Hartman. Han skrev till brodern att ”staden och 
slägtingarne äro som bin i en bikupa, då man instuckit en brand”.695 Skvaller 
om paret florerade således inte bara inom familjen utan även bland 
Stockholms innevånare.696 Detta bekräftades av en god vän till bröderna som 
vittnade om att relationen var det ”allmänna samtalsämnet”.697 Fadern och 
släktingarna blev förfärade och på deras inrådan gjorde paret ett försök att 
avsluta relationen, men återförenades, vilket von Rosen anförtrodde brodern.  

Som upplysande för situationen vill jag nämna för dig, att, då jag före jul på 
Pappas och Holtermanns inrådan gjorde med Ellens medgifvnde ett förtviflat 
försök att afstå från henne, jag sjelf höll flera gånger på att skjuta mig och att 
hon sjuknade så allvarligt att läkaren fick lof spring hem till mig på natten för 
att hemta mig och derigenom hindra Ellen från att få hjernfeber.698  

 
Reinhold von Rosen anförtrodde sin mormor i Amerika att han till och med 
”har rest till Wiesbaden och uppsökt andra damer där för att glömma henne, 
men allt har varit förgäves”.699 Citaten vittnar om nerver spända till 
bristningsgränsen och utspel av det mer spektakulära slaget. Uppgiften om att 
Hartmans läkare fick hämta hennes tilltänkta för att förhindra hennes 
”nervfeber” antyder att hon i relationen till Reinhold von Rosen iscensatte sig 
enligt bilden av en nervös fin-de-siècle-kvinna där de starka känslorna, eller i 
tidens terminologi passionerna, tog hennes kropp och hälsa i besittning.700 
Hon var ett offer för sin otyglade libido och besatt inte karaktär att kontrollera 
sin passion. Det finns anledning att återkomma till Hartmans iscensättning av 
denna femininitet. 

Paret tog genom rymningen ett beslut att tvinga fram en skilsmässa för 
Hartmans räkning och samtidigt krossa familjen von Rosens motstånd.701 De 
reste till England där Reinhold von Rosens rika amerikanska mormor, Clara 
Jessup Moore, periodvis uppehöll sig. Motvilligt, men efter ett dramatiskt brev 
från sitt barnbarn att det gällde ”liv och ära”, lovade hon att hjälpa paret 
ekonomiskt. Enligt egen utsago byggde hennes beslut på rädsla för att 
Reinhold annars skulle ta livet av sig, eller att paret skulle begå gemensamt 
självmord.702 Detta kan från dagens tidshorisont te sig som en överdriven 
ängslan, men inte obegripligt sett i kontext med skandalerna åren innan som 
Mayerlingdramat och Madigandramat i kombination med Reinhold von 
Rosens dramatiska ord. 



159 

Resan från Sverige med Hartman innebar att Reinhold von Rosen avbröt 
sin utbildning på krigshögskolan. Han rymde därmed ur sin tjänst och om han 
inte inom rimlig tid återvände och tog sitt straff, gjorde han sig omöjlig som 
en framtida yrkesmilitär.703 I Wien fick Clarence von Rosen brev från brodern 
Reinhold som meddelade honom sina framtidsplaner med Hartman. ”Jag har 
efter oändliga strider med mig sjelf, i hvilka jag sökt öfvertyga mig med 
Pappas och andra slägtingars mångfaldiga skäl att afstå från mitt beslut, 
kommit för några månader sedan till det orubbliga, oryggliga beslut att gifta 
mig med Ellen Hartman. (Dåna inte).”704 Det blir tydligt av Reinhold von 
Rosens uppmaning att brodern inte ska svimma samt hans användning av de 
förstärkande adjektiven som är understrukna två gånger att beslutet att gifta 
sig med en kvinna han var kär i och som var född utom äktenskapet, gift med 
en annan och därtill skådespelerska till professionen hade försiggåtts av inre 
strider. Dessa konflikter handlade uppenbarligen främst om avbrytandet av 
hans karriär och den skandal giftermålet och Hartmans förestående skilsmässa 
skulle orsaka, men även om yttre strider framförallt mot släktens fördomar att 
gifta sig under sin klass. Det han kallar den värsta striden, den med fadern, var 
nu i alla fall över. Han fortsätter att motivera sitt val: 

Och jag hoppas att du känner mig så pass att du förstår, att jag tagit ett väl 
öfverlagt steg och klart visar att det jag vinner på ett sätt, förlorar jag på ett 
annat, och att jag har styrka utföra, hvad jag åtagit mig. […] Den gamla 
generationen har svårt att fatta dylikt. Men den yngre sätta sig ju i en 
fördomsfriare och högre åskådning, att framför allt personligheter och 
intelligenser, gör sig gällande.705 

 
Jag tolkar Reinhold von Rosens ord att hans, och syskonens generation, 
förstod att värdera en kvinnas personlighet och intelligens, att det är den 
stimulerande närvaron av dessa han säger sig vinna, medan han förlorar den 
äldre generationens respekt och kanske även en viss ställning inom 
etablissemanget, exempelvis inom hovet vilket en framtida karriär som 
yrkesmilitär och ett äktenskap med en oskuldsfull brud av hans egen klass 
hade kunnat ge honom. Men det sägs också i brevet att Reinholds kollega och 
sedermera svåger Oscar Holtermann var en av dem som hade försökt påverka 
hans beslut att bryta med Hartman.  Denna avrådan från en jämnårig kollega 
speglar de koder som fanns ännu på 1890-talet hos adelsmän inom det 
militära. Det var inte bara familjen som skulle godkänna den blivande hustrun, 
det var även ”kamraterna” inom armén. Om de inte accepterade den utvalda 
bruden som en ärbar hustru till deras kollega, var det omöjligt för mannen att 
förbli vid sitt regemente. Reinhold von Rosen förklarar i brevet sin intention 
att ta avsked i tre år, men har förhoppningen att kunna återvända till sin 
militära bana och att hans fru då ska bli accepterad.  

Det finns en stark konflikt i beslutet, precis som i hela tidsandan under fin-
de-siècle. Det går att läsa att Reinhold von Rosen kommunicerar både en 
längtan efter ett mer liberalt, öppet liv som får symboliseras av hans passion 
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för Hartman, samtidigt som han hoppas kunna återvända till sin krets och sitt 
militära kall som får symbolisera den äldre generationens 1800-
talsvärderingar. Efter att Hartmans skilsmässa gått igenom tänkte paret gifta 
sig och med mormoderns hjälp bosätta sig i USA där Reinhold von Rosen 
hade för avsikt att bli affärsman i mormoderns företag. De hoppades dock 
kunna återvända hem efter några år, när skandalen hade lagt sig.  

Skräcken för pariafemininiteten 
I faderns tidiga brev om Hartman framkommer att hans största bekymmer med 
sonens tilltänkta var hennes så kallade oäkta börd. Han skriver till Clarence i 
Wien: 

Reinhold is determined to marry an actress, who is the child of a man who could 
not aknowledge her, as he was a married man, and of a mother who was alone 
and disreputable person and who has for such 20 years been married to a 
disreputable man. She is herself without blame – and only a victim of very 
unfortunate circumstances, but that does not help the main of the thing at all.706 

 
Eftersom Hartmans mor aldrig var gift tolkar jag att brödernas far syftar på 
Ellen och Victor, som han skriver har varit gifta i tjugo år, fast det i själva 
verket enbart var tio. Även Victors karaktär ansågs negativt ha påverkat Ellens 
ärbarhet, men hon själv ser fadern som utan skuld. Hon är ett offer för 
olyckliga omständigheter, det vill säga född utom äktenskapet och gift sedan 
många år med en man som han anser är en odåga. I nästa brev som Carl Gustaf 
von Rosen skriver dagen därpå upprepar han återigen vilken vanära det 
innebär att få en svärdotter som är ”the offspring of crime and a disreputable 
mother” och skandalen som kommer att följa på skilsmässan ”that is a 
perspective that can knock down even the strongest man”.707  

One thing worries me even more. R. with his ”fin de siècle” ideas his loose 
views upon all matters – his ”går an” system – or rather his systeme that ”allt 
går an” is not useful for Maud. She is of course much to young to understand 
that, but I see is – playing the loving all her brothers and her parents, thinks 
every thing ”fin de sècle” that Reinhold does quite right even when it is not so. 
But worst of all is that R himself has no ”sjelfkritik”. He thinks every thing ”går 
an”, that he, a man can do. But it is not so. If I had not had dear Maude here, in 
all the misary I have gone through during these years I would have broken down 
long ago. Poor thing, when I tell her that such or such a thing, manners way of 
speaking to me or to Mamma or to his brothers, his explosions and outbursts of 
temper are wrong, she only feels sorry that I critisize her brother. She is to 
young yet to see his faults herself.708 

 
Här framgår generationsmotsättningarna inom familjen von Rosen med full 
tydlighet. Carl Gustaf von Rosen benämner sonens uppror som fin-de-siècle-
idéer och ”går an”-system. Citatet visar att termen fin-de-siècle användes i 
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Sverige redan i början av 1890-talet som benämning för tidens mentalitet som 
var liberal och modern. Hans term ”går an”-system syftar på Carl Jonas Love 
Almqvists bok Det går an från 1839. Carl Gustaf von Rosen ser på sonens 
passion och handlande som ett utslag av den depraverade tidsandan. Därmed 
länkas skandalen med fin-de-sièclekulturen. 

Reinhold von Rosen sågs nu av sin far som en förlorad son,”he has burnt 
his ships – and thrown himself and everything overboard”.709 Det som nu mest 
oroar fadern är hur sonens fin-de-siècle-idéer skulle påverka lillasystern 
Maude, som uppenbarligen sympatiserade med brodern. Maude von Rosen, 
som beundrade Hartman, hade blivit presenterad för henne av brodern.710 
Enligt fadern var hon för ung för att förstå att broderns attityd och handlingar 
var depraverade och fruktade att hon i attityd skulle följa i broderns spår.  

Den tredje brodern i syskonskaran, Eugène von Rosen, väljer att bortse från 
Hartmans börd, men är upprörd över sättet som den äldre brodern har 
behandlat affären på.711 Han skriver: ”Som jag sagt, mot förbindelsen har jag 
ingenting i och för sig. Hon är begåfvad, vacker, har ett godt hjärta och är fullt 
anständig. Hvad kan man då mera fordra af en kvinna? Men ett godt förskjuter 
ej ett annat, och jag kan ej inse, hvarför det hela ej kan ske i en anständig 
form”.712 Citatet visar att den äldre brodern hade rätt i sin förmodan att den 
yngre generationen hade, i viss mån, ett mer liberalt sätt att se på relationer 
över klassgränser.713 Det fanns dock jämnåriga som hade en annan åsikt om 
det planerade äktenskapet.  

Brödernas vän Wilhelm von Geijer som också var militär tog klart 
avstånd.714 Att Hartman var äldre än sin tillkommande sågs av von Geijer som 
något hemskt och han återkommer till detta tema flera gånger i breven. För 
von Geijer är det självklart att kärleksobjektet ska vara en flicka som är yngre 
och som har samma ställning i klass och börd som han själv, vilket han 
anförtror Clarence: ”Du minns du har skrifvit en gång ’Den qvinna man välja 
till hustru, måste man kunna se upp till’. Just det! man får då ingen docka, att 
mata med konfekt. Fru H. är söt behaglig o m. m, men ej den snö som föll i 
natt”.715 Han ansåg att Reinhold von Rosen drabbats av passion, men att 
”kärlek är något mer uppoffrande”.716 I dessa mäns diskurser förstår man att 
de såg på Reinhold von Rosen som en fallen man. Hartman behärskade honom 
fullkomligt sexuellt och att han givit efter för sin passion tydde på att han 
saknade karaktär och därmed var en fallen man. Om Reinhold von Rosen gav 
efter för sin passion för Hartman riskerade han att bli en motbild enligt Tjeders 
kategorisering. Han skulle därmed inte motsvara ideal maskulininitet och 
uppfylla sin potential att tillskansa sig makt över andra män. 

När Clarence von Rosen fick bekräftat allvaret i broderns äktenskapsplaner 
reste han omedelbart till Stockholm med avsikt att avslöja att Hartman också 
varit hans älskarinna under hösten 1890. När han anlände i Stockholm var 
paret redan försvunnet. Släkten informerades nu om förhållandet liksom 
brödernas kamrat Oscar Holtermann. Sedan lades det upp en plan för att få 
Reinhold att återvända till sin tjänst och bryta sitt förhållande med Hartman. 
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Clarence von Rosen reste tillsammans med Oscar Holtermann efter paret 
till Köpenhamn och Hamburg. Med hjälp av en privatdetektiv lokaliserade han 
dem till Liverpool. Där spelade Holtermann och Clarence von Rosen upp ett 
dubbelspel där de låtsades hjälpa paret, men samtidigt rädda både Reinhold 
von Rosens maskulinitet och militära framtid. De övertalade honom att 
återvända till Stockholm och ta sitt straff. Under tiden skulle Hartman få sitt 
uppehälle i Mrs. Moores hus i London och bli introducerad i teaterkretsar och 
litterära dito medan hon inväntade sin skilsmässa för att sedan efter lämplig 
tid kunna gifta om sig. Bröderna von Rosen följdes åt till Hamburg, därifrån 
reste Reinhold ensam till Stockholm och Clarence fortsatte till Wien, men 
skyndade sig snart tillbaka till London.717 Under tiden eskorterade Holtermann 
Hartman till London. 

Exakt vad som hände när Clarence von Rosen återkom till London är inte 
helt klart, men tydligen konfronterades Hartman med att hennes tidigare 
erotiska historia skulle avslöjas för Reinhold.718 Nu var hon inte längre 
välkommen i Mrs. Moores hus. Så vart skulle hon bli av? En respektabel 
kvinna reste inte ensam vare sig i Sverige eller i Europa. Oscar Holtermann 
åtog sig uppdraget att eskortera henne hem: 

Resan var, som du väl kan tänka dig ibland det värsta jag varit med om. Fru H. 
gret och snyftade hela vägen och hvarken åt, drack eller sof på hela tiden. 
Oupphörligt jemrade hon sig öfver hufvudvärk, så att jag trodde att hon hvarje 
ögonblick skulle sjukna. Du minnes säkert huru vi, när vi på återresan från 
London första gången, i väntsalen i Hamburg observerade ett fruntimmer, som 
såg så rysligt sorgset ut. Hvem kunde väl ana att jag inom 14 dagar skulle i 
samma sal sitta ensam med ett fruntimmer, som sannerligen icke var gladare. 
Det går underligt till här i verlden. Lyckligtvis fick jag henne att stanna i 
Köpenhamn och det var nog det lyckligaste för oss båda. Upprigtigt sagt tycker 
jag ej, att det skulle hafva varit så synnerligen angenämt att landstiga med henne 
i Malmö och sedan fortsätta resan. Jag satte henne i en droska i Köpenhamn, 
och jag andades åter.719 

 
Holterman fortsatte ensam till Stockholm. Med sig hade han brev från 
Hartman till Clarence von Rosen som ansågs avslöja att de stått i en intim 
relation till varandra. Efter att Reinhold von Rosens cell undersökts så att han 
inte hade något vapen gömt konfronterades han med Hartmans brev till 
brodern.720 Reinhold von Rosen insåg då att Hartman inte var den ädla kvinna 
han hade trott och att äktenskap mellan mellan de två nu var uteslutet. 721 

Hartman intygade senare för sin kollega och direktör Gustaf Fredrikson att 
Clarence älskarinna ”det har jag aldrig varit”.722 Clarence å sin sida hävdade 
att hon hade varit hans älskarinna under hela hösten 1890. Hartman medgav 
att hon hade handlat fel mot Reinhold von Rosen genom att förneka att hon 
svärmat för Clarence. ”Jag är visst inte utan fel – jag har handlat som en padda, 
och burit mig dumt åt med Clarence Rosen, men aldrig som folk kanske tror, 
alla som känna mig rigtigt vet nog att det endast varit flirt och ingenting 
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annat”.723 Ord stod mot ord. Hartmans misstag var att hon skrev åtminstone 
två avslöjande brev till Clarence i Wien. I det ena, daterat december 1890, 
gjorde hon, så att säga, slut med honom. 724 När detta skrevs hade hennes 
relation med Reinhold von Rosen redan hunnit bli allvarlig. Här framgår klart 
att hon med Clarence hade haft ett känslomässigt förhållande som var 
allvarligare än en flirt.725 Vad som verkligen hade inträffat mellan dem förblir 
oklart, även om brevet ger indikationer. Hartman avslutade det med att be 
Clarence von Rosen om svar att han förlät henne och inte för någon avslöja 
vad som hade passerat mellan dem. Huruvida han svarade eller inte är okänt, 
men Hartmans förtröstan att han skulle vara en diskret gentleman var med 
facit i hand en fåfäng bön. Blod skulle visa sig vara tjockare än vatten. Det 
finns också ett brevkort från Hartman bevarat vilket tidigare omtalats, som var 
ett svar på ett kort Clarence von Rosen skickat henne från Wien:  

När Du skall börja kapplöpa vet Du att Du följs av mina varmaste 
lyckönskningar, och Du vet käre pys, att jag bringar lycka.- Jag har roat mig 
rätt mycket i vinter jag har fått vara med på alla stora baler, nu känner jag din 
lilla syster, hon är den vackraste flicka som är ute i år. Hon är alldeles 
förtjusande. Min väninna Adèle Almati reser till Wien i morgon, och det var på 
ett hår när att jag följt med. Hade det gjort dig någon glädje att få träffa mig? 
Tänk någon gång på Ellen.”726 

 
Brevkortet är daterat i mars 1891. Hartman var då mitt uppe i den dramatiska 
kärlekshistorien med hans bror och skulle två månader senare ta steget att 
rymma med honom, men det finns det inget i brevkortet som låter påskina. 
Snarare tolkar jag hennes ord som att hon låter Clarence von Rosen ana att 
hon lekte med tanken att åka till Wien vilket i sin tur associerar till ett 
återupptagande av deras relation. Hon kallar honom ”käre pys” vilket också 
antyder en intimitet mellan dem. Brevkortets ton tyder på att Hartman, trots 
att hon brevledes hade avslutat relationen ett par månader tidigare, fortsatte 
att anspela på sin tidigare intimitet med Clarence von Rosen samtidigt som 
hon var inne i en relation med och planerade en framtid tillsammans med hans 
bror.  

Hartmans språk i breven till Clarence tyder på en iscensättning av en 
femininitet som kallades kokett. Etymologiskt härstammar ordet efter det 
franska coquette som betyder liten tupp och som metaforiskt beskriver hur en 
ungtupp beter sig omkring hönor. Om det var dessa brev som visades för 
Reinhold von Rosen förtäljer inte källorna, men jag anser det som 
sannolikt.727: 

I det förut citerade brevet, där Reinhold von Rosen avslöjar sina 
framtidsplaner för brodern, går det även att ana Hartmans strategi. ”Ellen ber 
mig helsa dig så hjertligt. Du känner henne väl och vet hur bra, hur god, ren 
och upphöjd hon är.”728 Hartman hälsade således genom Reinhold till 
Clarence von Rosen. Var detta ett sätt att påminna honom om hennes 
förtröstan om att han ska bete sig som en gentleman och inget avslöja om deras 
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relation? Kanske, kanske inte, men hur som helst så tyder det på ett 
självförtroende gränsande till blindhet. Att Hartman utan vidare bytte ut den 
ena brodern mot den andra som kärlekspartner upprörde naturligtvis både de 
berörda bröderna och deras närmaste. Men diskurserna som det provocerade 
fram vilka avslöjar tidens misogyni fick långtgående konsekvenser.  

Transformation till pariafemininitet och vampyr 
När Hartmans tidigare relation med Clarence von Rosen blev känd inom 
släkten var det som att de manliga medlemmarna öppnade en sluss till en fritt 
flödande fors av hat och förakt. Demonisering av skådespelerskan tog nu fart. 
Den mest hatiska var brödernas far, men det är inte bara Hartman som blir 
måltavla för hans missaktning, utan även hennes mor och brodern, 
skådespelaren Fredrik Hedlund, som kallas för ”nasty” och ”the beast”.729 
Fadern hävdar nu att han hela tiden vetat om alla Hartmans älskare, med 
undantag av sonen Clarence. Men, som tidigare brev visar var det en 
efterkonstruktion. Tvärtom visar exempelvis det tidigare citatet att han ser 
Hartman som utan skuld och offer för sina olyckliga familjeförhållanden.  

Efter avslöjandena ändrar även den tredje brodern, Eugène von Rosen, åsikt 
om Hartmans ärbarhet: ”[A]ngående Fru H. kommer hela tiden nya 
galärslafsdåd i dagen. Thesslikes vis à vis hennes broder den ’käre’ Fredrik”, 
äfvensom ’muttern’”.730 Det tyder på att i kölvattnet av parets rymning kom 
skvaller i omlopp om Hartmans erotiska liv, som inte nödvändigtvis hade 
florerat innan eller som det då hade viskats om. Liknelsen att Hartman skulle 
ha begått galärslavsdåd ger en bild av henne som slavägare eller en pirat som 
bundit sina älskare vid årorna med kedjor. Bilden associerar Hartman med en 
tyrann som piskar sina älskare på deras pengar, sexuella kraft och 
maskulinitet. Att även Hartmans mor och bror kom i skottlinjen blir tydligt 
även i detta citat. Deras brott var att de levererade brev till Reinhold von Rosen 
å Hartmans vägnar och allmänt sökte försvara henne. Synen på brodern och 
modern har ett klart klassperspektiv där den oäkta börden gör dem ”nasty” och 
visar att Hartman liksom hela hennes familj är farlig, upprorisk underklass.  

Informationen om Hartmans tidigare erotiska liv ändrade helt männens syn 
på henne. Alla familjemedlemmarnas utgångspunkt var nu att Hartman hela 
tiden spelade teater. Hartmans så kallade komedispel innefattade allt: hennes 
känslor, hennes nervsammanbrott, hennes sorg, hennes tårar, hennes försök 
att brevledes förklara sitt handlande; allt Hartman gjorde såg 
familjemedlemmarna som manipulation. Även brödernas mormor, som själv 
var författare och umgicks i teaterkretsar, bland annat med Sarah Bernhardt, 
ger uttryck för denna åsikt: ”I wrote to him [Reinhold] that I did not believe 
in the love of a woman who could permit the man that she loved to throw up 
his profession and be so disregardful of his duty as he would have to be: but 
had I known that she was an actress, that would have explained all!”731 Även 
Holtermann återkommer till Hartmans så kallade komedispel: ”För det andra 
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kan man ej annat än ha fått afsmak för en så gemen lögnerska som Fru H, 
hvilkens alla känslor af ädlare slag endast äro spel, och ett nedrigt spel till på 
köpet”.732 Reinhold von Rosen förlät Hartman brevledes, men ville inte längre 
ha något att göra med henne. Hartman hade nu fallit från den piedestal han 
placerat henne på, ner i avgrunden. Han skrev till brodern:  

När jag nu någon gång ger mig tid att blicka tillbaka på all den smuts och allt 
det elände i hvilka jag höll på att störta mig under den skefva föreställningen 
att jag nästan gjorde något storartat; och allt detta för en person, som jag nu 
anse stå mycket lägre än en flicka på gatan.733  

 
Detta citat visar att en kvinna med ett erotiskt förflutet i dessa mäns ögon inte 
kunde vara annat än en hora. Fadern, som återkommer i brev efter brev till hur 
han hela tiden känt till alla Hartmans älskare, anser dock att den största 
förolämpningen var gentemot de två kvinnliga familjemedlemmarna. 

When I think how that devil has tramplet upon me – defied all my exertions 
with R – how she, knowing as she did the whole time that I knew her and all 
her former doings / exept with you / and still placed her heel upon Mammas 
and Mauds faces and wanted to make herself the the daughter-in–law and sister-
in-law of these ladies, I feel like persecuting her until she dies. What she has 
made me suffer, made Maude also suffer – and now Reinhold is beyond belief. 
She has had no mercy and she is so wicked that no punishment is hard enough 
for her.734 

 
Hartmans värsta brott var således att hon ville göra sig till jämlike med modern 
och systern. De var, förutom deras högre klasstillhörighet, respektabla kvinnor 
som i de manliga familjemedlemmarna von Rosens föreställningar blev 
nedsmutsade av bara tanken på att skådespelerskan med sin förflutna erotiska 
historia skulle vara värd samma respekt från omgivningen som de. Modern 
och systern kontaminerades av associationen med Hartman, trots att modern 
troligtvis aldrig träffade henne. Att denna föreställning även var Reinhold von 
Rosens intygade hans bror Eugène efter att ha besökt honom i arresten: ”Han 
[Reinhold] sade bland annat, att han sent skulle kunna förlåta sig, att han 
någonsin sammanförde Maude med denna förkvinnligade Machiavelli!”735  

Dessa diskurser ter sig som en ren illustration av Schippers teori. 
Pariafemininiteten Hartman smittade den idealiserade femininiteten som här 
får representeras av den högvälborna och oskuldsfulla Maude von Rosen. 
Faderns uttryck att Hartman satte sin häl i ansiktet på modern och systern 
antyder en upplevd våldsamhet i denna kontamination. Hartman som trycker 
ner deras ansikten i smutsen med sin klack är en metafor som tyder på, den i 
samtiden vanligt förekommande metaforen av pariafemininitetens 
hämndbegär, inte bara mot den idealiserade femininiteten utan mot det 
respektabla samhället i sin helhet.736 Att kalla Hartman för en förkvinnligad 
Machiavelli binder henne med den italienska diplomatens och författarens 
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teorier som i sin tur associerar henne med en samvetslös politik som inte skyr 
några medel för att nå sina mål. Reinhold von Rosens skymford om Hartman 
har fått ge kapitlet dess namn.  

Det finns en aspekt av historien som chockerade omgivningen ytterligare. 
Det faktum att Hartman hade varit intim med två bröder liknades vid inget 
mindre än incest. Carl Gustaf von Rosen skriver: 

It is this womans monstrous wickedness in wishing an incestous marriage and 
I not thinking her so depraved […] I should think that her allowing Reinhold to 
propose to her is so monstrous a thing that even a fin de siècle french beast of 
an author of dirty literature would have taken for granted that she had not been 
your mistress as she would to marry your brother.737 

 
Ett intimt förhållande med två bröder klassades som incest, en fräckhet som 
gick utöver faderns fantasi eller kanske snarare bekräftade den. Beslutet att 
fria till Hartman medan hon ännu var gift, gjorde att omgivningen klassade 
Reinhold von Rosen som galen eller dum. Uppgiften återkommer även i 
diplomaten Carl Fleetwoods dagbok där han klassar det som en av von Rosens 
”galenskaper”.738 Båda detaljerna förvandlade Hartman diskursivt till ett 
monster. ”That woman will always try to crush whomsoever she has to do 
with – Therefore she is an ogre to be crushed.”739 Ogre är ett franskt begrepp 
som syftar på ett monster som oftast framställs i konsten och i den 
folkloristiska fiktionen som en stor, ruskig, mansliknande varelse som äter 
människor, företrädesvis unga och barn. Ordet ogre har etymologiskt ursprung 
i den etruskiska guden Orcus som åt människokött.  

Då fadern benämner Hartman som en ogre förvandlades hon diskursivt från 
människa till vampyr som livnär sig på att suga människors blod. Den 
kvinnliga vampyren var en vanlig metafor under fin-de-siècle som illustrerar 
tidens ångest över den kvinnliga emancipationen. Den var även ett populärt 
motiv i tidens bildkonst, inte minst hos den norska konstnären Edvard Munch.  
Gilly Bush-Baily framhäver att: “[t]he most vehement gossip, however, is 
launched against those actresses who used their on-stage performance to raise 
their off-stage position in society by marriage.”740 I skvallret om Hartman 
fanns ett tydligt klassperspektiv som kom att färdas långväga. 

Skvaller, heder och genushegemoni 
Genom avslöjandet av Hartmans moral ansåg Maude von Rosen att hennes 
bror hade räddats ”från en framtid, som jag nu inser hade varit tusen gånger 
värre än döden”.741 Men efter brytningen med Hartman var Reinhold von 
Rosen ändå oroad över hur skandalen hade påverkat hans namn och hans 
heder. Han skriver till sin mormor: ”My life, for the comming years will be a 
very hard one, as many people will think that I have shamelessly forsaken the 
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woman, with whom I eloped and therefor, my dear Grandmama, the greatest 
discretion is needed”.742  

Hans farhågor för sitt eget rykte var inte ogrundade. A. T. Danielsson som 
var reporter i Arbetet såg Hartman som offret och menade att det ”lumpnaste” 
i hela historien var Reinhold von Rosens beteende: ”Det måtte vare en ovanligt 
älskvärd gentleman, som först narrar en kvinna att fly från man, ställning, 
vänner, alt och sedan, då släkten och kungen börja svära, fegt reser hem igen 
och lämnar offret åt sitt öde.”743  

Även inom aristokratin fanns dessa åsikter. Diplomaten Georg Fleetwood, 
vars dagbok ger uttryck för en konservativ ideologi där det adliga namnet inte 
bara ger rättigheter utan framförallt innebär skyldigheter, uttrycker en 
föraktfull syn på von Rosen i samband med skandalen.744 Fleetwoods ord att 
”karlen förefaller mig att vara detraquerad i hjärnan” och att ”han verkligen 
synes hava tagit ingénueskapet på allvar”, är en diskurs som feminiserar von 
Rosen.745 Hans karaktär och maskulininitet var nu ifrågasatta. Familjen von 
Rosens strategi, att utmåla honom som ett offer för Hartmans Dr Jekyll and 
Mr. Hyde-personlighet, var uppenbarligen i vissa lägen kontra-produktiv. 
Genom offerstämplingen sågs Reinhold von Rosen av vissa som svag och 
ointelligent, och feminiserades därför. Detta framgår även i pressen där 
skämtteckningar framställer Reinhold von Rosen som den passiva parten.746 
Inte bara familjen von Rosen utan även Fleetwood såg Hartman som hjärnan 
bakom rymningen och på det sättet fick hon i sin tur den maskulina positionen. 
Mormodern försökte lugna dottersonen: 

I never speak of it to any-one, and only two persons have spoken of it to me: 
both of them Americans. Mrs Ronalds was one, and she heard exaggerated 
accounts from a Suede – a gentleman who sat next to her at a dinner-party given 
by Baron Rothchild. The other lady heard of it through a Swedish masseur.747  

 
Citatet visar att skvallret om Hartman och von Rosen letade sig in hos 
överklassen i Amerika. Mrs. Moore berättar även hur hon i sin tur bemötte 
skvallret. I sällskap sade hon att förvisso hade kvinnan, det vill säga Hartman, 
varit i hennes hem och det var meningen att det skulle bli giftermål av, men 
vissa omständigheter hade framkommit om hennes förflutna som visade att 
hon inte var värdig dottersonens hand. Så istället för giftermål blev det en 
ekonomisk uppgörelse: 

[A]lthough we all knew it would be ”a great card” for her that she had run away 
with you, curing her to have more crowded houses then ever.  Every-one who 
hear of the settlement – Suedes or Americans – thinks you are very liberal. No 
English person, as far as I know have heard one word of the gossip.748 

 
Citaten visar omfånget av skvallret som till och med letade sig över Atlanten. 
Här framkommer ytterligare ett argument som Mrs. Moore använde i 
demoniseringen av Hartman genom skvallervägen. Enligt Mrs. Moore 
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medförde publikens kännedom om rymningen med en högadlig yngling fulla 
salonger när Hartman skulle uppträda i framtiden, det var ett trumfkort i 
hennes marknadsföring som skådespelerska. Skvallret letade sig även in i 
amerikanska tidningar vilket meddelades Clarence, men undanhölls för 
Reinhold. Clara Jessup Moore skriver till Clarence: 

I shall not tell him (Reinhold) that columns have been printed in America, 
cabled direct from Stockholm: but I will send you one of the notices if you wish 
to see it. No English person has alluded to the scandal to me; but one American 
lady heard from a Suede here in London a full recount, and came to tell me 
thinking I did not know. I replied that the actress had been brought to my house 
at my request, and that had she been as has generally beleived of the Mary 
Andersson type of actresses that I should have consented to the marriage; but 
finding she was not I had sent her back to her mother. This is the version that 
will now be circulated.749  

 
Alluderingen på en amerikansk skådespelerska, Mary Anderson (1872-1940), 
handlar om dennas image som sedlig och ärbar, trots att hon var aktris. Med 
sin mot-historia i skvallrets värld spred således familjen von Rosen ytterligare 
på om Hartmans status som pariafemininitet. Det blir tydligt att historien inte 
väckte uppmärksamhet i Storbritannien, men dock i Amerika. Det kan tyckas 
förvånande, men för det första var familjen Bloomfield Moore välkänd och 
tillhörde landets rikaste, dessutom fanns många nyligen invandrade svenskar 
där under dessa år, som sannolikt kände till Hartman. Spridningen visar dock 
att skvallret i de nordiska länderna och framförallt i Stockholm torde ha varit 
obarmhärtigt.  

Karaktärsmordet på Hartman 
Ungkarlen Clarence von Rosen framstår i sin dotters biografi över fadern som 
vad man i dag kallar för en playboy.750 Detta bekräftas genom det stora antal 
brev från kvinnor av mer eller mindre öppet erotiska, kärleksfulla, och flirtiga 
natur som finns i hans arkiv.751 Han hade uppenbarligen kortare eller längre 
relationer med kvinnor över stor del av Europa och även i Nordamerika. En 
av dessa verkar han även ha haft en djupare vänskap med, vilket också 
bekräftas av dotterns biografi. Denna Louise Blume tycks ha varit en svenska 
som tidvis levde i USA som hålldam åt rika män. På Clarence von Rosens 
uppmaning ger hon sin syn på skandalen: 

When I heard of it first, I thought it was you, as you paid her marked attention 
while in Stockh. but I never for one moment thought that you could marry such 
a flirt of a woman. She is good enough for a Sweetheart – but for a noble mans 
wife never. She could never fill that position as every man that could afford it, 
could see and be intimate with her, money was the only thing she looked for. 
Well I have said what my thoughts are, and please don’t be offended. But it 
makes me angry to see a woman like that trying to snare a man, because he 
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happens to fancy her. She was not satisfied to be what she was and what her 
husband had made her – Now she wanted to fly higher and to be called a 
Countess – if she had been single and a pure woman, neither you – nor your 
brother need ever to have been ashamed of making her your wife – but to take 
another mans wife is dishonorable, and even can be consieted [sic!] for 
bigamy.752 

 
Vad betyder hennes ord att Hartman aldrig skulle kunna fylla positionen som 
en adlig mans hustru eftersom varje man som har råd att betala kan se henne 
och vara intim med henne? Det kan förvisso betyda att Hartman ansågs vara 
prostituerad, men det verkar osannolikt även om Blume karaktäriserar 
skådespelerskan i citatet ovan som ”a flirt of a woman”. Meningen läses här 
som att vilken man som helst kunde köpa en biljett och se Hartman på scen 
och därmed bli intim med hennes kropp och hennes känslor. Det speglar en 
syn på skådespelerskan som en individ som ställer ut sin kvinnliga värdighet 
att prisges åt den manliga åskådarens erotiska fantasi. Det går tillbaka till ett 
av de skälen till att skådespelerskan associerades med prostitution. Hon gjorde 
sig frivilligt och medvetet till ett erotiskt objekt. Detta går i sin tur tillbaka på 
synen på skådespelerskans kropp såsom varande överklassmäns egendom.753  

I sina studier över Sarah Bernhardt, Ellen Terry och Eleonora Duse hävdar 
John Stokes, Michael R. Booth och Susan Bassnett att skådespelerskan under 
fin-de-siècle hade en marginaliserad position i den sexuella hierarkin. 
Samtidigt som hon självständigt kunde skapa sig makt, berömmelse och 
rikedom på ett sätt som de flesta av dåtidens kvinnor bara kunde drömma om, 
var denna framgång beroende av att hon sålde sig till publiken.754  

As object of the gaze of the spectator, woman on stage or in a frame could be 
posessed vicarously, could be held in the mind’s eye and enjoyed, could even 
be pasted into an album or hung on a wall for the contuing delectation of her 
admirer/owner. Linked to this private act of posession was the low social status 
of the performer.755  

 
I det perspektivet går det att tolka fin-de-siècle-åskådarens syn på 
skådespelerskan som att hon metaforiskt ägdes av publiken. Eftersom hon inte 
kunde kontrollera hur de fantiserade om henne, hade hon bildligt frivilligt 
samlag med åskådarna. Skådespelerskan blev penetrerad av, framförallt, den 
manliga blicken, men det är viktigt att minnas att den objektifierande blicken 
inte är könsbunden, vilket tydliggjordes i tidigare kapitel. Här bekräftas synen 
på den kvinnliga artisten som pariafemininitet vilken ställer ut sin sexualitet 
och sina känslor för allmän beskådan. En pariafemininitet som gör ett 
spektakel av sin så kallade kvinnliga värdighet i offentligheten och säljer sin 
kropp och sina känslor till publiken.  

Kristina Straub har i sin undersökning om synen på skådespelares sexualitet 
i Storbritannien under 1700-talet även analyserat den diskursiva metaforen av 
våldtäkt i den speglande relationen mellan skådespelerskan och publiken. 
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Straub hävdar att prostitution är ett begrepp som ofta finns i diskurser om både 
manliga och kvinnliga skådespelare, medan våldtäkt uteslutande är en metafor 
som associeras med kvinnliga skådespelerskor för att beskriva deras relation 
med publiken. Metaforen härstammar från de så kallade ”Dublin theatre riots” 
under 1740-talet när det gjordes försök att stävja den bråkiga manliga publiken 
som fysiskt försökte tvinga sig på skådespelerskor både bakom och på scen.756 
Incidenten när till exempel en man kastade sig på scen bredvid 
skådespelerskan Peg Woffington som försökte spela en dödsscen mot David 
Garrick, beskrevs i pamfletter efteråt som ett sexuellt övergrepp på 
skådespelerskan. Våldtäkt blev en metafor för ett publikt beteende som 
överskred gränserna för tillåtet offentligt beteende på teatrar. Senare 
införlivades metaforen i en lättsammare version i den framväxande diskursen 
om skådespelerskors professionalism. Trots detta, menar Straub, att 
våldtäktsmetaforen visar på ett allt mer reglerat våld i inneslutningen av 
kvinnlig sexualitet i den offentliga sfären.757  

Våldtäktsmetaforen beskriver visserligen ett beteende som överskrider vad 
som ansågs vara en civiliserad relation mellan skådespelerska och publik, men 
genom användningen av den mjukare versionen av metaforen i 
skådespelerskors krav på respekt ställer sig samtidigt ett rationellt våld i 
förgrunden i diskursen om skådespelerskans sexualitet. Straub skriver: 
”However regulated and ’rational’, this violence nonetheless inscribes 
domination and submission as terms within the economy of sexual desire”.758 
Skådespelerskan blir symboliskt våldtagen genom blicken som riktas på henne 
från publikhavet. Och eftersom hon står kvar och låter sig våldföras av 
åskådarnas blick ansågs hon uppmuntra och godkänna detta våld. 

Under andra hälften av 1800-talet diskuteras bland annat blickar och vilket 
förhållningssätt människor skulle ha till varandra i de växande städerna. 
Lynda Nead visar på hur flanerande mäns sätt att se på kvinnor i staden som 
erotiska objekt klassades i artiklar som ”The Rape of the Glances”.759 Den 
konservativa författarinnan Eliza Lynn Linton gav respektabla kvinnor råd för 
att kunna undvika denna blick. Kvinnorna skulle klä sig enkelt men elegant, 
inte titta i skyltfönster, inte gå för fort men inte heller för långsamt, att se rakt 
fram och vara fokuserad på sitt mål. Som Nead framhåller skulle den 
respektabla medelklasskvinnan i staden undvika att interagera med staden 
överhuvudtaget för att undvika att ses som ett erotiskt objekt.760 En 
skådespelerska som interagerade med sin publik uppmuntrade publikens 
okulära våldtäkt av henne, vilket per automatik gjorde henne till 
pariafemininitet. 

Louise Blume blev enligt sina egna ord i det tidigare citatet upprörd över 
att Hartman försökt att snärja Reinhold von Rosen och ha utnyttjat hans 
känslor för sin egen vinning. Hartmans vinst skulle enligt Blume vara att bli 
grevinna och rik, det vill säga göra en klassresa uppåt. Det avslöjar ett synsätt 
som innebär att en klassresa uppåt huvudsakligen kunde göras genom en man. 
Att Hartman genom sitt yrke både var välbetald och känd hos allmänheten 
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uppvägde inte avsaknaden av en välboren och rik äkta make. Det var en man 
som gav en kvinna respektabilitet och status. Detta kunde kvinnan aldrig till 
fullo uppnå på egen hand. Dubbelmoralen blir i Blumes uttalande tydlig. En 
skådespelerska kan duga till ”a Sweethart”, med andra ord älskarinna, men 
inte till en adlig mans maka.  

Att Hartmans första make ännu var i livet, såg Blume närmast som bigami 
även om hon skilde sig. Det visar på samtidens syn på skilsmässa som något 
skandalöst och närmast oanständigt. Hade Hartman däremot varit ogift och 
ren, det vill säga oskuld, hade hon varit en lämplig hustru även om hon kom 
från enkla förhållanden. Oskuld var alltså avgörande för en kvinnas 
respektabilitet. I den svenska fin-de-siècle-kulturen byggde således en mans 
heder på kontroll och förtryck av kvinnors sexualitet.  

Mannen kunde däremot leva som han ville. Ingen i kretsen kring Clarence 
von Rosen såg något omoraliskt i att han hade haft en relation med Hartman 
medan hon var gift med en annan man. En ung adelsman som hade en 
älskarinna som var en gift skådespelerska sågs i alla fall inom delar av 
överklassen, som något helt självklart och var i linje med vissa överklassmäns 
syn på skådespelerskor som en vara tillhörande dem att konsumera. I 
Frankrike sågs till och med en dylik relation vara till gagn för en ung mans 
utbildning, givetvis enbart om relationen hölls utanför äktenskapet.761 När 
Holtermann diskuterar Hartmans karaktär och beteende i fördömande ordalag 
kan han i samma brev skriva beundrande om Clarence von Rosens leverne i 
Wien:  

Först och främst vet jag ju att du i den sköna Donaustaden har de skönaste 
contesser och baronesser, hertiginnor och furstinnor till ditt förfogande, och 
med hvilka du tyckes få göra både ett och annat, för att ej tala om alla de andra 
charmanta fruntimmer, som finnes där i riklig mängd.762 

 
Här blir Schippers femininitetsteori tydligt illustrerad. I den samtida 
hegemoniska maskuliniteten, som Clarence von Rosen var på god väg att 
tillhöra som adlig, rik, framgångsrik och viril, var promiskuitet något som 
beundrades. Don Juan-idealet växte enligt David Tjeder under dessa år bland 
vissa medel- och överklassmän som ansåg sig tillhöra den ideala 
maskuliniteten.763 Relationer med många kvinnor förhöjde viriliteten hos 
ungkarlen Clarence von Rosen i andra mäns ögon, vilket bekräftas av 
Holtermann i citatet ovan. När samma egenskap förkroppsligades i en kvinna, 
som i detta fall Hartman, var det däremot skändligt. Egenskapen feminiserades 
vilket tydliggjordes genom att Hartman börjar benämnas med okvädningsord. 
I stort sett alltid när Hartman diskuteras i brev av de manliga medlemmarna 
av familjen von Rosen, benämns hon med ett eller flera skällsord, som till 
exempel: ”devil”, ”ogre”, ”häxa”, ”fördömda lilla ödlan” och ”den med 
skammen brännmärkta bedragerskan”.764 Hartman blev nu stigmatiserad, helt 
i överensstämmelse med Schippers teori. Hon hade förvandlats till 
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pariafemininitet som måste stötas ut ur samhället. Efter att Clarence von 
Rosen och Holtermann avslöjat för Reinhold von Rosen om Hartmans erotiska 
förflutna, anser Holtermann att de ”grundligt moraliskt mördat henne”.765 
Karaktärsmordet var således fullbordat i och med att det avslöjades för hennes 
tilltänkte samt med skvallret de förmedlade i sina bekantskapskretsar. 

I feministisk teori argumenteras ofta att våldtäkt är ett verktyg för att 
kontrollera kvinnlig sexualitet. Straub menar dock att våldtäktsmetaforen i 
teaterns diskurs innehåller mer komplexa funktioner. Visserligen är den ett 
sätt att kontrollera kvinnlig sexualitet, men den öppnar även upp för 
möjligheten att skådespelerskans sexualitet har blivit en kraft som måste 
förtryckas. Straub skriver: 

It suggests, in short, an excessiveness in the actress’s sexuality that is perceived 
as threatening enough to require violent containment. Rape is, in a sense, an 
attempt to exclude the idea of feminine control from the spectacle of feminine 
desire. I will argue, however, that the metaphore of rape in its very 
excessiveness points to the failure of that exclusion. Rape attempts to subject a 
”feminine” desire to the domination of a ”masculine” desire. Representations 
of the actress’s desire suggest, however, that this subjection is incomplete; the 
actress’s desire exceeds the models for feminine sexuality implicit in the 
discourses of prostitution, domesticity, and professionalism. The spectacle of 
the actress’s desire often dovetails with the spectacle of her sexual submission. 
The sexual appetite of [Peg] Woffington, in particular, seems to have been made 
into a minor legend.766 

 
Det går att se på den diskursiva stigmatiseringen av Hartman som ett 
övergrepp på hennes kropp precis som våldtäktsmetaforen Straub analyserar 
ovan. Holtermann gick ett steg längre och använder mord som metafor i 
samband med brännmärkningen av Hartman som pariafemininitet. 
Karaktärsmordet på Hartman skulle tvinga hennes sexualitet att underordna 
sig maskulin åtrå och frånta henne kontrollen över sin egen sexuella lust. 
Förutom könsförtrycket tillkommer ett klassförtryck. Mordet på Hartmans 
moral skulle också tvinga henne att hålla sig inom sin klass. Straub anser att 
våldtäktsmetaforen i sin överdrivna våldsamhet snarare tyder på ett 
misslyckande med att kontrollera kvinnlig sexualitet. Utan tvivel sågs 
Hartmans sexualitet utgöra ett hot mot maskuliniteten hos männen i familjen 
von Rosen. Detta illustreras av ett tema i Holtermanns brev som visar i vilken 
grad Hartmans sexualitet upplevdes som hotande. 

Den alltid frestande fresterskan 
När Holtermann erbjöd sig att eskortera Hartman från London blev tydligen 
Clarence von Rosens irriterad: 

Jag såg i London att du ej var fullt belåten med att jag åtog mig att föra henne 
[Hartman] mot hemmet, men jag såg deri ingen nämnvärd fara. Att hon skulle 
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spela sjuk och söka under resan med sina tårar locka mig insåg jag, innan jag 
svarade ja till hennes begäran. På mig hade de endast den verkan, att de rörde 
mig till medlidande, att en qvinna, af naturen så rikt begåfvad på behag, skall 
vara en sådan hexa. Att hindra mig att vid detta tillfälle uppfylla min pligt mot 
min käre vän och kamrat, hade ingen mensklig makt på jorden kunnat, såvida 
jag ej på medeltidsvis blifvit kastad i en fängelsehåla. Dessutom är det bra svårt 
att neka en döendes sista bön, och då vi så grundligt moraliskt mördat henne så 
var det äfven vår pligt att skaffa henne från din mormoders hus och till ett land, 
der hon kunde reda sig sjelf.  

 
Trots att Holtermann både i citatet ovan och tidigare i brevet vittnade om 

Hartmans sorg under resan från London och även sade sig ha känt medlidande 
med henne, såg han på henne med en skärva i ögat. Han såg på hennes tårar 
som inte bara ett uttryck för sorg, utan även som hennes verktyg att förföra 
honom. Trots att Holtermann intygar sin ståndaktighet, antyder hans ord den 
fara han ansåg sig befinna sig i när han var ensam tillsammans med 
skådespelerskan och hennes skönhet, listighet och omåttliga sexualitet. Orden 
speglar en syn på erotiskt medvetna kvinnor som ständigt beredda till 
förförelse vilket mannen måste vara ståndaktig mot. Citatet andas även rädsla 
för kvinnan av lägre klass, som genom sin överdrivna känlosamhet kan utöva 
makt över sin omgivning. Holtermanns diskurs tolkas här som att han 
omfattade 1800-talets ideologi om ideal maskulinitet där en man som hade 
karaktär kunde tygla sina passioner.767 Holtermann varnar även Clarence von 
Rosen för att ta Hartman till Wien.  

Slutligen tror jag ej att hon är dig i närvarande stund synnerligen bevågen, ty 
då du i främsta rummet och jag i det andra så grundligt korsat hennes djerfva 
och till en början, ja allt igenom väl utförda plan, i hvilken hon satt hela sitt 
rykte och sin fingerade heder på spel, så kunna vi vara mer än öfvertygade om 
att hon hatar oss af hela sin själ. […] Att, såsom du har gjort, uppofra tid, 
penningar, möda och besvär för att rädda en vilseförd broder det är ens 
skyldighet, men att för hans skull låta sin heder fläckas, är orätt, och det senare 
hade inträffat om hon kommit till Wien. 

 
Enligt Engberg skrev Hartman till Clarence von Rosen och bad att få komma 
till Wien, men inget sådant brev finns, inte heller finns det några andra 
uppgifter i arkivet som stödjer detta påstående. Jag tolkar det snarare som en 
möjlighet som Clarence von Rosen har fört fram och männen har diskuterat 
inbördes. Den första meningen i citatet antyder att Hartman inte var tillfrågad, 
men hur det verkligen förhöll sig förblir oklart.768 Hur som helst visar citatet 
att Hartmans närvaro i samma stad skulle ha makt att fläcka Clarence von 
Rosens heder. Hon å andra sidan ansågs bara ha en fingerad heder som nu var 
avslöjad.  

I ett tidigare brev reflekterar Holtermann runt Hartmans utseende: ”Det är 
gräsligt att tänka sig att denna menniska som har ett så intagande yttre, ett så 
oskyldigt utseende skall vara en sådan hexa, en sådan lögnerska från topp till 
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tå.”769 Orden andas en förfäran över att en kvinna kan se oskyldig ut, men ändå 
inte vara det. Eftersom Holtermann återkommer till detta flera gånger i olika 
brev, skakade det uppenbarligen hans kvinnosyn. Catherine Hindson 
understryker att samhällets försök att skapa sociala definitioner som innehöll 
idéer om klass, genus och sexualitet under fin-de-siècle utgick ifrån och 
illustrerades av kroppen.770 Samtida vetenskapliga forskning om kön, 
sexualitet, biologi, ras och kriminalitet byggde på samma principer. Den 
samtida forskningens definitioner var allmänt kända och omfattades av gängse 
tankesätt. De byggde på visuella system av fysiska koder som var lätt 
igenkänningsbara.  

Narrativen om Hartman avslöjar en fasa för att denna teori inte stämde, 
skräcken för den kluvna personligheten som ser ut att vara en sak, men i själva 
verket är motsatsen. Denna syn avspeglas även inom litteraturen. Flera av de 
ikoniska litterära verken under fin-de-siècle handlar om den kluvna 
personligheten, som till exempel Robert Stevenson’s Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
1886 och Oscar Wild’s The picture of Dorian Gray 1890. Båda romanerna 
framställer respektabla protagonister som har en omoralisk sida i sin 
personlighet som de hittar sätt att leva ut i hemlighet. Skillnaden var att de var 
män. Ångesten Hartmans tvådelade personlighet väckte, dubbelheten med 
hennes oskyldiga utseende och hennes omoraliska inre som hon levde ut 
genom ambition, sex och lyx, associerar till metaforen med den kluvna 
personligheten. Det faktum att hon var kvinna gjorde henne dubbelt farlig. 
Även detta länkar Hartman till metaforen med den kvinnliga vampyren som 
suger mannens blod.  

Hartman fortsatte efter brytningen att försöka kommunicera med Reinhold 
von Rosen som satt i arrest. Detta gjorde Clarence mycket orolig: 

Don’t you suppose that that dev-l of a woman, for a real dev-l she is has begun 
to intrigue again! She can’t persuade herself that she has lost her game yet. She 
is going on to write to Reinhold and I got a telegram from Pappa again to day 
that made me most anxious. The correspondence between Renh and Hart. has 
become lively and I am afraid Reinhold can’t resist her influence. Please write 
to him and show him what a horrid little egoist and sceeming & planning thing 
she is and make him see that he ought to hate her and take revenge & punish 
her for the insult & sorrow, trouble & pain she has inflicted on us all and our 
names.771 

 
Citatet visar hans skräck över det inflytande som Hartman kunde ha trots att 
hennes sexuella historia hade kommit i dagen. Denna skräck, menar jag, visar 
på en mer omfattande ångest för pariafemininitetens agens och sexualitet. 
Ingen förståelse kan visas henne. Clarence von Rosens ord om att brodern 
borde hata Hartman och hämnas för förolämpningen, samt det besvär och den 
smärta hon orsakat dem och deras namn, pekar mot en hederskultur där det 
enda sättet den skadskjutna maskuliniteten kan få upprättelse på, är att kvinnan 
i fråga förgörs.  
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Uppgörelsen  
I Stockholm grasserade skvallret om Hartman och de båda bröderna. Wilhelm 
von Geijer skriver till Clarence von Rosen från Stockholm:  

Gud gifve Reinhold lugnade sig ty han är för orolig. Att han kunde låta bedraga 
sig som han gjorde förstår jag ej och som jag ser af ditt bref, du ej heller; och 
att taga fru Hart… till nåder i sin familj minst af allt, då jag kan förstå ensam 
och sjelf göra en dylik sak, men ej dervid bedja sina anhöriga om råd. Hvad du 
i ditt bref om frun anförtrodde mig, vet du ej kommer ut genom mig, men vill 
samtidigt underrätta dig, att så förklaras R…s hemkomst af de flesta här.772 

 
Precis som hos Mrs Moore i Amerika, så förklarades i von Geijers kretsar i 
Stockholm brytningen mellan paret med att Hartmans tidigare 
utomäktenskapliga förbindelser hade uppdagats. Enligt Holtermann hade en 
tidning skrivit insinuerande att ”att Grefve Clarence von Rosen rest efter 
Grefve Reinhold och Fru Hartman för att göra sina äldre anspråk gällande”.773 
Det som man idag skulle kalla för ett mediedrev mot Hartman var i full gång. 
Reinhold von Rosen fick sig förvisso även sina slängar och Victor Hartman 
likaså. Skvallret i Stockholm visste att berätta att Victor krävt en stor summa 
pengar för att släppa sin hustru. Siffrorna som nämns varierar mellan 40 000–
80 000 riksdaler. Dessa pengar ska Reinhold von Rosen ha betalat honom, 
eller snarare Mrs. Moore, vilket bekräftas av Engberg.774 I Clarence von 
Rosens arkiv hittar jag bara en upplysning om att Victor Hartman begärde 
ekonomisk kompensation för att han skulle gå med på skilsmässa, men 
ingenting om hur stor summa han krävde.775 Eftersom denna uppgift meddelas 
av Carl Gustav von Rosen före rymningen är det inte heller klart om Victor 
Hartman någonsin fick ersättning eller ej. Enligt Karlshamns Allehanda hade 
uppgörelsen avbrutits av rymningen.776 Eftersom ingen ytterligare uppgift 
finns i arkivet om detta, anser jag det sannolikt att han aldrig blev ekonomiskt 
kompenserad av familjen von Rosen för skilsmässan.  

Däremot står det klart att någon sorts ekonomisk uppgörelse träffades med 
Ellen Hartman. Initiativ till en sådan togs av familjen von Rosen. Hon vägrade 
först att ta emot ekonomisk kompensation, men ändrade sig. Clarence von 
Rosen menade att hon först var manipulativt intelligent genom att vägra ta 
emot något, men senare gjorde ett misstag genom att godta uppgörelsen och 
då visa sitt rätta ansikte. I familjen von Rosens diskurser om Hartman blir 
successivt alla hennes handlingar och ord uttryck för hennes uselhet. Hartman 
svalde tydligen sin stolthet inför realiteten av sin ekonomiska situation. 
Faktum var att hon inte längre hade någon inkomst. Troligtvis uppgjordes att 
Hartman fick 3000 riksdaler per år så länge som hon förblev ogift.777 Båda 
bröderna von Rosen uttryckte stor tacksamhet till sin mormor för att 
uppgörelsen kom till stånd. Det tyder på att de var medvetna om att hade 
Hartman valt att stämma Reinhold von Rosen för brutet äktenskapslöfte hade 
hon troligtvis haft en möjlighet att vinna, men det skulle även ha gjort alla 
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detaljer om skandalen offentliga. Detta skulle ha spätt på skvallret ytterligare 
och troligtvis fått långtgående konsekvenser för alla inblandade. För Hartmans 
rykte och framtida karriär skulle det ha varit katastrofalt och även bröderna 
von Rosens maskulininitet skulle ha tagit allvarlig skada om det gått till 
rättegång. Genom den ekonomiska uppgörelsen försäkrade sig familjen von 
Rosen om Hartmans tystnad.778 Båda parter hade allt att vinna på att lägga 
locket på för fortsatta skriverier om skandalen, men i den nordiska pressen 
brännmärktes ändå Hartman. 

Mediedrev 1891 
Carl Fleetwood gjorde i sin dagbok en reflektion över de generella 
reaktionerna på skandalen: ”Publikum delar sig, som vanligt vid dylika 
tillfällen i två läger; det som är sentimentalt, det som rackar ned på honom, 
henne eller bägge.”779 Till de sentimentala uttrycken går det att lägga det 
skillingtryck om kärleksparet som trycktes och såldes. Texten skulle sjungas 
till musiken av den kända visan På blomsterklädd kulle. Texten som var 
skriven av Karl August Frisk tar parti för kärleksparet, spår deras lycka i det 
”fria Amerikas land” och framhäver den aristokratiska dubbelmoralen: 

Bland fina baroner och grefvar med stass 
gref’ Reinhold var dag måste gå 
och lida en sed både tråkig och hvass, 
om hvad som sig passar också. 
Han lärde, att gerna man får kurtisera 
aktriser och divor, men inte stort mera, 
åtminstone ej att i dem blifva kär 
och giftas med dem såsom rangmilitär.780 

 
När tidningarnas rapportering om Hartman och Reinhold von Rosen 
analyseras går det att bekräfta Fleetwoods reflektion; pressen var delad. Den 
sentimentala gruppen hördes dock inte så mycket, men det gjorde gruppen 
emot henne och i viss mån gruppen för henne. Det blir snart tydligt att de två 
sistnämnda grupperna var politiskt betingade. De liberala tidningarna var 
diskreta i sina uttalanden och beklagade mest att hennes bortavaro var en 
förlust för den svenska teatern. Snart började de successivt arbeta för hennes 
återkomst.  

De konservativa tidningarna däremot fördömde henne kategoriskt som 
individ. De spekulerade friskt i händelseförloppet, samt förmedlade ofta 
skvaller som att hon var mycket förtjust i pengar och gjorde diverse 
antydningar om hennes många älskare och allmänt sexuella lättsinnighet. 
Vissa tidningar som exempelvis Karlshamns Allehanda förmedlade skvaller 
som florerade runt Hartmans relation med Clarence von Rosen och även andra 
män. Tidningen skrev:  
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Till en af hufvudstadens dagliga tidningar inlemnades här om dagen af 
namngifna ansedda personer ett slags ”rapport”, utfärdad af ett par personer 
som under flera år, på uppdrag af andra, så att säga fullständigt bevakat och 
iakttagit alla fru H:s göranden och låtanden.781  
 

Hartman skulle således ha varit bevakad under flera år. Av vem redovisas 
dock inte. Artikeln slutar med att intyga att rapporten naturligtvis inte skulle 
komma att publiceras, ”men tilldragelsen utgör ett bevis på att många och 
starka krafter äro i rörelse för att – ja, sannolikt för att jemna reträttvägen för 
den unge grefven”.782 Norrbottenskuriren skrev att de vildaste uppgifter 
cirkulerade 

och många af dem som förut höjt henne till skyarna, äro nu ifriga att draga 
henne ned i smutsen. Särskildt söker man på alla sätt gifwa fart åt påståendena 
att hon i flera år i hemlighet fört ett mindre ”sedligt” lif. Bestämdt utpekas en 
ung göteborgare såsom den der länge åtnjutit hennes gunst och i Paris och 
Rouen så godt som öppet lefwat tillsammans med henne.783   

 
Sanningshalten i denna typ av rykten är omöjlig att avgöra. Inte bara skvaller 
florerade utan sannolikt även rent förtal, som att hennes 
bukhinneinflammation 1885 då hon svävade mellan liv och död berodde på 
att hon hade gjort en illegal abort.784 Många konservativa skribenter fördömde 
nu även Hartmans skådespelarkonst. De skrev att hon aldrig varit framstående, 
att hon bara kunde spela ”slyna”, att hon hade ”manér och fasoner” och att de 
aldrig hade förstått den utbredda ”Hartmanadorationen”.785 Hartman 
framställdes inte längre som en scenisk konstnär, utan som en så kallad ytlig 
imitatör. Dessutom hävdades det att hon bara kunde gestalta “slynor”, som 
liknade henne själv som individ. 

Nu initierades en debatt som ifrågasatte den allmänna konstnärsmoralen. 
Alfred Hedenstierna (1852-1906) var under signaturen ”Sigurd” en av tidens 
mest lästa författare och tidningsmän. Han deltog i tidens kulturdebatt genom 
den konservativa tidningen Smålandsposten som han var delägare i och 
huvudredaktör för. I sin artikel ”Konstnärsdyrkan och fri moral” gick han hårt 
åt Hartmans moral, ålder, skådespelarkonst och alla de personer som ursäktade 
hennes handlande. ”Men det finnes naturligtvis två slags moral, en för fint 
folk, rikt folk och konstnärssjälar, en annan för hvardagsmänniskor och 
patrask”, skrev han.786 Hedenstierna försvarade Victor Hartman:  

Han upptäckte denna lilla rundkindade ödla med den då för tiden slanka figuren 
och de oskyldiga tékoppsögonen. Han sörjde för hennes utbildning och att hon 
fick riktiga roller; han drog af henne trikåerna och satte på henne en anständig 
kjol, han lyfte henne från kistlocket till budoiren, han skapade af slinkan en 
ingenue, […].787  

 
Denna artikel, med uppenbara lögner som i detta citat, återberättades i många 
tidningar och spreds därigenom i hela Norden. Hedenstierna förutspådde även 
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vad som skulle hända när ”husaren”, det vill säga Reinhold von Rosen”, tar 
med Hartman till vilda västern: 

Så börjar hungern efter bifallsjublet och applådernas åskor att gnaga på divans 
själ, och när hon nödtorftigt lärt sig lite engelska tar hon ett bäfverskinn öfver 
höfterna och traskar från naturtillståndet direkt in till Chicago och börjar spela 
komedi igen, mot långsmala, gulbleka otrefliga yankees; och då får husaren 
sitta på parkett och se på hur knotiga yankeelabbar lägga sig om lifvet på lillan, 
och moneymännen bjuda henne på supé. När han blir 40 år skall hon vara 45, 
och då är det troligtvis ingen som ger honom sina pengar igen för henne.788 

 
Victor Hartman fick förvisso också sina slängar i mediedrevet: ”Victor gjorde 
med Ellen som fader Abraham med sin sköna Sara. Men han ville absolut 
ingen Isak ha, och så kom som man minnes en liten komisk förgiftning för 
några år sedan, och för den lär väl Victor sjelf inte vara alldeles oskyldig”.789 
Sannolikt anspelas här återigen på Hartmans bukhinneinflammation 1885 som 
nu omvandlats till att Victor Hartman skulle ha tvingat sin fru till en illegal 
abort. I den svensk-amerikanska tidningen Svenska folkets tidning skrevs att 
hennes magsjukdom i själva verket var ett missfall som ofta inträffar ”då 
mannen lider af en viss sorts sjukdom”.790 Trots att den anonyma skribenten 
inte ville nämna sjukdomen vid namn, skrevs rent ut att Victor Hartman led 
av syfilis, en uppgift som inte står att återfinna i andra källor och därför får 
läggas på skvallerkontot.  

Även ironiseringen över hur vissa delar av allmänheten ursäktade Hartman 
upprepas, hennes överskattade skådespelarkonst likaså och, inte minst, hennes 
ålder. Dessa diskursiva strategier hade som syfte att förminska Hartman både 
som skådespelerska och som kvinna. Wasa Tidning skrev exempelvis om 
Hartman: 

[H]ennes beteende – hon har nått den förståndiga åldern af 31 år – tages ej som 
något, hvilket är förtjänt af fördömande, nej, det är så intressant, bevars, och fru 
Hartman får ej bedömas som vanliga människor! Och tidningarna vilja 
fortfarande lägga svampen på. ’Hon är så nervös’, heter det nya täckelse, under 
hvilket man vill dölja den fallande stjärnan. Det säkra är, att vår dramatiska 
konst gjort minsta förlusten genom fru H:s rymning.791 

 
Här ironiseras över att Hartman enligt uppgifter varit nervös sista tiden innan 
rymningen. Den diskursen är återkommande i flera artiklar. En anonym 
skribent i Stockholmstidningen säger sig ha fått fullt sanningsenliga uppgifter 
om Hartmans rätta natur.792 Utifrån dessa uppgifter spekulerade han om vad 
som var den yttersta orsaken till rymningen. I själva verket var det inget 
konstigt, menade han, utan en naturlig utveckling av någon ”därtill en qvinna” 
som under år har blivit bortskämd med beundran, smicker, god kritik och 
publiktycke: 
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Alltså: Till societén, ’till äran’ att umgås i de fina salongerna stod hennes 
brinnande lust. Och hon kom dit, med hvilka medel tillhör oss icke nu att 
skildra. […] Men man bränner så lätt vingarna i närheten af solen, i synnerhet 
om de äro af teatertyll, vore det än kungligt. Det hvar genom familjerna, i hvilka 
hon i regel införts af deras manliga medlemmar, hon kommit in i denna verld, 
det var i dem umgänget fortsattes, och nu kom, sedan den stora segern vunnits, 
en ny, pikant eggelse, eggelsen att spela en rol inom dessa börds- eller 
börsaristokratiska familjer, att leda dem, som sufflören skådespelaren, att ega 
de hemliga trådarne till deras andliga nervsystem i sin hand och kunna sköta 
dem efter behag, efter välvillig nyck eller raffineradt hämndbegär öfver den, 
som icke kunde blunda för det mänskliga i ’divan.’ Man har sagt, att 
skådespelaren slutligen blir så van att föreställa andra personer och för aftonen 
ikläda sig en främmande karakter, att han slutligen tappar bort sig sjelf och ej 
mäktar att tydligt markera scenen och verkligheten.793 

 
Här återfinns åsikten om skådespelerskan som manipulativ och korrumperad 
av rollspel. Genom denna diskurs bekräftas återigen tidens syn på 
skådespelerskan som pariafemininitet. Hämndbegäret Hartman ansågs besitta, 
menar jag, går tillbaka på tidens rädsla för kvinnor i arbetarklassen som 
lyckades göra lukrativa klassresor genom sin skönhet, charm och sexualitet. I 
dramatiken och litteraturen finns kurtisanens hämndbegär och hat mot de övre 
klasserna som ett vanligt förekommande tema under andra halvan av 1800-
talet.794 Detta styrker att det framför allt var Hartmans aspirerande klassresa 
som ansågs normbrytande. ”Måhända skall hon återkomma som renhetens och 
rättrådighetens symboliserade herskarinna, kräfvande underkastelse och 
kommenderande ett oemotsägligt ’Plats’ åt hela vår societet?” skrev 
Stockholmstidningen med tydlig indignation.795  

Att en skådespelerska skulle kunna vara en ren, rättrådig och respektabel 
kvinna ansågs som befängt. Hypotesen att pariafemininiteten skulle lyckas 
med sin manipulation och därmed skulle kunna kräva respekt inom 
överklassen, skrivs fram som något förnedrande för hela samhället. Det visar 
på den provokation som Hartmans normbrytande beteende innebar, vilket hat 
det framkallade samt vilken skräck hennes sexualitet väckte. Rubriken på 
ovanstående artikel var ”Den försvunna divan”. Det är förvisso en utnämning 
till en gudomlig, överjordisk artist, men uttrycket syftar inte på något positivt. 
Tvärtom anser jag att det användes av tidningen för att visa på att Hartman 
hade en uppblåst självkänsla. I notiser och artiklar under mediedrevet 
benämns Hartman regelbundet som diva. Detta epitet används nu mycket mer 
ofta om henne, medan det före rymningen hade använts sparsamt. 

Signaturen Gert tog pulsen på allmänhetens tankar i grupperna för och emot 
skådespelerskan. En äldre herre han talade med beklagade Hartman och 
menade att allt berodde på hennes vackra ögon: ”Sådana ögon är en kvinnas 
olycka. Hon rår inte för det.”796 Denne man kan sägas vara en representant för 
den grupp som reagerade sentimentalt på skandalen. Hans ord visar också på 
den allmänna synen för faran en kvinnas vackra ögon kunde föra med sig, 
både för henne själv och för den som såg för djupt in i dem och förtrollades 
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av hennes blick. En ung dam däremot förklarade att hon aldrig mer ville se 
Hartman igen, även om det skulle visa sig att hon var världens största sceniska 
konstnärinna.797 Trots denna representant för gruppen mot Hartman spår 
signaturen Gert dock skådespelerskans återkomst och gör en jämförelse med 
en stor skald som några år tidigare gjort skandal med skilsmässa och nytt 
äktenskap, men som efter några år utomlands i exil nu återkommit till Sverige 
och var inte bara accepterad, utan mer hyllad än någonsin.798  

Men här är det fråga om en kvinna! säger ni. Skulle det betyda något i en tid, 
då man kämpar – och kvinnan kämpar ännu tapprare – för könens likställighet 
och lika rätt att skena lite öfver skaklorna, ifall de skulle kännas besvärande? 
Fråga hr Edvard Brandes! Fråga fru Anne-Charlotte! Fråga fru Agrell! Fråga 
representanten för Unga Skåne, Stella Cleve!799 

 
Citatet gör gällande att Hartman dömdes hårdare för att hon var kvinna och 
överhuvudtaget andas det stor frisinnighet. När jag först läste det förvånades 
jag först positivt av den liberala åsikt det gav uttryck för, men bakom 
signaturen Gert döljer sig journalisten August Eggertz som bland annat skrev 
för den konservativa tidningen Göteborgs Aftonblad. Flera artiklar från 
Hartmans turné med Coquelin året efter avslöjar Eggertz negativa inställning 
till Hartman och hans fördömande syn på hennes moral. Därför är det som jag 
först läste som radikal vidsynthet angående kvinnors erotiska liv, i själva 
verket dess raka motsats och ska läsas som ren ironi. Därmed tydliggörs att 
Hartmans moral associerades med tidens realistiska litteratur av kvinnor som 
av vissa konservativa journalister som exempelvis Eggertz ansågs som 
depraverad. Hedenstierna skrev i augusti 1891 en artikel om sommaren som 
han kallar ”den döda säsongen”:  

Hade lilla fru Ellen Hartman passat på och rymt med sin husar under den döda 
säsongen, då hade all skandal kunnat undvikas, vår älsvärda ingenue obemärkt 
återvända när husaren ledsnat på leken, Victor fått betalt för lånet, och den lilla 
ljuva rymlingen spelat oskuldsfulla pensionsflickor ännu i fyrtio år.800  

 
Här associeras Hartman direkt till en prostituerad eftersom Victor Hartman 
skrivs fram som en sorts hallick. Även det faktum att Hartman hade varit gift 
i tio år och ännu var barnlös gjorde henne moraliskt suspekt och måste därför 
försvaras av hennes anhängare. I en artikel förklarades Hartmans barnlöshet 
av en väninna: ”Ellen är så häftig och otålig, att hon bestämdt aldrig kan bli 
mor.”801 Även barnlösheten kopplades nu till Hartmans nervösa konstitution. 
Det skrevs förvisso fler försvar för Hartman. Att Hedenstierna i 
Smålandsposten var en av de drivande i drevet mot Hartman 
uppmärksammades av andra redaktörer:  

Sigurd skall naturligtvis i öfvermåttet af sin sedliga harm vrida ur sig om 
möjligt än mera rafflande skymford mot sin firade landsmaninna än de man 
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hittils fått till bästa i hansgristidning [sic!] Smålandsposten, men det bladet kan 
fru Hartman lugnt betrakta som luft. Det räcker väl ej länge innan det går med 
den dryga bondhumoristen som med grodan, som sitt gap i vädret vänd, sig 
spände, till dess hon sprack det arma djur!802 

 
Även journalisten A. T. Danielsson i Arbetet finner det ”simpelt och 
grisaktigt” vad vissa tidningar skriver:  

Vid dylika tillfällen visar det sig bäst hur föraktligt brackidiotisk och till och 
med adelsdyrkande vår liberala medelklass ännu är. Därför att Ellen Hartman 
är skådespelerska, skulle hennes moral vara absolut fläckfri, när hon ville gifta 
sig med en greflig gardesofficer. Man skulle undersöka hvarje adelsbruds 
sedlighet lika noga som Ellen Hartmans, så finge man kanske anledning att låta 
bli att skrifva just om hennes små kärleksaffärer.803 

 
Här påtalar Danielsson öppet den dubbelmoral som fanns hos den 
konservativa sidan av drevet, adelsdyrkan hos medelklassen samt de allmänna 
fördomarna mot skådespelare. 

Demoniseringen av Hartman i den konservativa pressen kontrades även 
med en historia från Hartmans ungdom som sannolikt hade som syfte att hylla 
hennes karaktär och civilkurage. Detta som motvikt till alla ”mer eller mindre 
välvilliga nekrologer öfver den störtade afguden”.804 Ursprungligen 
publicerades historien antagligen i skvallertidningen Budkafeln men trycktes 
sedan i olika tidningar, precis som de flesta citerade reportagen. Anekdoten 
berättar om när Hartman som teaterelev var ute i skärgården och av nyfikenhet 
bevistade ett frireligiöst bönemöte. Församlingen suckade och grät och en 
kringresande kolportör predikade om ”Guds vrede, människornas ondska, 
naturens förbannelse, de fördömdas kval o. s. v.”.805 När han var färdig reste 
sig Hartman. Församlingen såg på henne och kolportören äskade tystnad då 
han trodde hon ville vittna.  

Idioter!’ började hon. […] ’Ja, ni vet naturligtvis inte vad idioter betyder, men 
det ska jag säga er. Det betyder på ren svenska fårskallar. […] ’Jag säger att ni 
ä’ ena fårskallar, därför att ni åbäkar er som om det skulle vara så förfärligt att 
ni ä’ födda till människor. […] Tror ni att Gud är så dålig, att han vill er något 
ondt, era kräk? Om ni gitte att se er omkring på allt det goda och sköna som 
Gud har skapat, skulle ni väl kunna se, att Gud är mycket bättre än hvad 
kolportörerna göra honom till. Han är god, säger jag, och det står i katekesen 
att han är mild och barmhertig. Och det står att han är långmodig också, och det 
är väl för er, det, ty annars skulle han för länge se’n förlorat tålamodet med er, 
som ä’ så okristligt dumma, att ni jämrar er i stället för att tacka för allt godt 
han gett er, och som tjuta som små griniga barnungar i stället för att glädjas 
öfver att ni får lof att lefva. Ni får gerna tycka att jag är ogudaktig, men jag kan 
inte hjelpa att jag tar humör, när jag hör människor vara så otacksamma, och 
jag kan inte låta bli att sjunga rent ut.806 
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Historien slutar med konstaterandet att Hartman sedan dess ansetts som 
förtappad av de frireligiösa.  

Huruvida anekdoten är sann eller inte är i detta sammanhang oväsentligt. 
Den berättar detsamma som Hartmans femininitet den segrande 
flickaktigheten kommunicerade till publiken från scen: sanningssägande, 
livsglädje, idiotförklarande av dubbelmoralen, mod att stå upp mot överheten 
och temperamentsfull protest när något var fel eller orättvist. Talet till 
församlingen låter ungefär som en monolog i någon av tidens enaktare.807 Den 
skulle ha passat bra på Dramaten och säkert följts av en lång applåd.  Den 
segrande flickaktigheten förkroppsligad av Hartman var alltså så populär att 
den i pressen fick försvara pariafemininiteten, den skandalösa 
skådespelerskan Hartman. Spridningen av denna historia är ett exempel på 
Hartmans status som diva och den sammanflytning i den offentliga bilden av 
henne, som nu mer alltmer började ske, mellan skådespelerskan på scenen och 
personligheten hos kvinnan i det privata livet. 

Den ofta citerade artikeln av Erik och Beata Thyselius är skriven 1897 när 
Hartman hade återvänt till Dramaten. Paret Thyselius återberättar där en 
anekdot som tydligen vid tiden roade många i Stockholm.808 Det sades att en 
äldre hovman med mycket stort agg till Hartman ofta dök upp till sista akten 
av en spansk pjäs där det gick Hartmans rollkaraktär mycket illa. Sannolikt 
syftades det på uppsättningen av Offrad av José Echegaray där Hartman 
gestaltade den intriganta Enriqueta som dödas i sista akten.809 Huruvida den 
äldre hovmannen var bröderna von Rosens far är okänt, men möjligheten är 
stor att det var Carl Gustaf von Rosen som det syftades på. Huruvida 
anekdoten stämmer eller är rent skvaller är oklart. Den berättar dock att 
skvallret fortsatte att grassera i Stockholm i skandalens efterdyningar och att 
skratten inte bara var på skådespelerskans bekostnad, utan lika ofta på familjen 
von Rosens. 

Historisk kontextualisering: Bohemen som klassresenär 
Under rymningen uttalade sig en anonym kvinna till den danska tidningen 
Politiken om Hartman som hon hade träffat några år tidigare: 

Denna lilla täcka varelse, frisk och glad, hade ej det minsta af 
skådespelerskepretensioner eller fasoner. Hon sade hvad sam föll henne in, 
alldeles som någon af hennes flickfigurer, resolut och frispråkigt. Hon var ej 
elegant, knapt nog smakfullt klädd, och såg på det hela taget litet bohême-artad 
ut. Hon skilde sig mycket från de andra högsvenska damerna med deras tunga 
och kyliga sätt, afsedt att imponera, dessa stora, intetsägande, majestätiska 
kvinnor. I sin gröna släta klädning liknade Ellen Hartman med sina mörka 
lifliga ögon en liten sirlig, metallglänsande, smärt ödla mellan stora tulpaner.810 

 
Artikeln, som trycktes i olika nordiska tidningar, förmedlar att Hartman privat 
iscensatte sig i korrelation med femininiteten den segrande flickaktigheten. 
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Här skrivs även Hartman som privatperson fram som bohemisk, enkel i sin 
klädsel och i sitt sätt; som en glad kvinna som inte var särskilt mån om sin 
värdighet i sällskapslivet. Hon jämförs med vad som sannolikt var en 
beskrivning av svenska kvinnor som identifierade sig med hegemonisk 
femininitet, kvinnor som månade om sin värdighet genom att bete sig 
majestätiskt med ett tungt och kyligt sätt. Metaforen att Hartman i jämförelse 
framstod som en liten sirlig, metallglänsande ödla bland stora tulpaner, 
framhäver hennes charm, livlighet och enkla sätt. Det senare är ofta omvittnat, 
exempelvis av Anders de Wahl som intygade att Hartman alltid var snäll och 
pratade med eleverna på teatern.811 Många andra skådespelare bevärdigade 
dem inte med en blick, än mindre hälsade på dem.  

Beskrivningen av Hartman som bohemisk berättar en del om vilken klass 
hon tillhörde. Därför finns det anledning att se närmare på begreppet. Enligt 
Svenska Akademiens ordbok betyder bohem en person med konstnärliga, 
litterära, och, eller lärda intressen, som för ett sorglöst och oregelbundet liv.812 
Det karakteriserar det sätt att lefva som utmärker ett fritt och gärna utsvävande 
konstnärsliv. I ordboken finns även en direkt koppling till skådespelare, 
begreppet skådespelarbohem beskriver en ”krets av bohemiska 
skådespelare”.813 Bohemisk livsstil var ett begrepp som växte fram i Paris 
under 1830- och 1840-talen. Jacky Bratton skriver:  

From the beginning, ’Bohemia’ was more of a notion than a new reality, a way 
of presenting themselves that was created by the writers for the newly powerful 
periodical press and the stage; it was a reaction to the pressures of self-
definition from which Dickens and other middle-class men suffered.814 

 
Bratton refererar till Jerrold Siegler som menar att uppkomsten av Bohemiska 
kretsar var ett tecken på intåget av den ekonomiska marknaden i kulturlivet. 
Industrialismen och aristokratins successivt minskade makt ledde till att 
mecenatskap gav vika för den fria marknaden. Siegler menar att bohemiska 
kretsar inte stod utanför borgerligheten, men befann sig i utmarkerna av den, 
där gränserna för klassen var ”murky and ambiguous. It was a space within 
which newly liberated energies were continually thrown up against the 
barriers being erected to contain them, where social margins were probed and 
tested”.815  

I Paris bohemkretsar ingick att unga män levde i utomäktenskapliga 
förbindelser med den klass av yrkesarbetande kvinnor som kallades grisettes, 
det vill säga exempelvis butiksbiträden och servitriser, och därigenom fick 
sexuell erfarenhet. Denna miljö är ämnet för Giacomo Puccinis opera La 
Bohème 1896 vars libretto i sin tur bygger på romanen Scènes de la vie de 
Bohème av Henri Murger från 1851. Bratton framhåller att Londons manliga 
bohemkretsar framhöll att det var en homosocial miljö där de inte var försörjda 
av kvinnor och därigenom hade det borgerliga maskulinitetsidealet intakt.816 
Strindberg har beskrivit en Stockholmsk bohemkrets i sin genombrottsroman 
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Röda Rummet 1879. För skådespelarna på Dramaten verkar det mer ha varit 
Operakällaren som de frekventerade efter föreställningarna och på sommaren 
deras uteservering Lagerlunden, som den hette innan det nya operahuset 
byggdes.817 På lediga sommardagar sökte man sig även till Hasselbacken på 
Djurgården. 

Många artiklar i de konservativa tidningarna under mediedrevet handlade 
om hur ingen skådespelerska någonsin hade varit lika accepterad i societeten 
som Hartman, men hur hon i och med sin rymning hade raserat sin position. 
Hon hade välkomnats på utrikesministerns bal, hovbalen, militärbalen, 
juristbalen och så vidare, men nu hade hon visat att fördomarna mot 
skådespelare var berättigade. Det finns dock antydningar om att hon inte varit 
accepterad överallt.  

En artikel redogjorde för hur en bördsstolt kvinna på en bal hade vägrat att 
dansa samtidigt som Hartman.818 Detta innebär att delar av överklassen i 
Sverige ännu ansåg att en skådespelerskas närvaro med fördel kunde avnjutas 
från salongen, men utanför scenen förkroppsligade hon pariafemininitet som 
man inte närmare socialiserade med. I alla fall inte om man som kvinna 
identifierade sig med hegemonisk femininitet. Skådespelerskans närvaro i 
offentliga rum, som inte var en teater där hon konsumerades, ansågs således 
så att säga smitta och smutsa ned genusstrukturen. Visserligen fanns det 
enstaka adliga kvinnor som sökte sig till teatern, men dessa var vid denna tid 
ytterst få och ansågs därmed allmänt göra en klassresa nedåt.819  

Tracy C. Davis menar att skådespelerskan accepterades efter hand av 
männen i societeten, men inte av kvinnorna.820 Intrigerna i så kallade musical 
comedies i London från slutet på 1800-talet visar att det ofta var kvinnorna 
som stod i vägen för skådespelerskans sociala accepterande.821 Det är även 
handlingen i Anne Charlotte Lefflers debutpjäs Skådespelerskan. Först då 
högvälborna kvinnor började fraternisera med aktriser, började samhällets 
uppfattning om dem som yrkeskår förändras. År 1879 stod en strid om detta 
bland kvinnorna i aristokratin då Sarah Bernhardt gästspelade i London. Den 
franska divan bröt igenom denna vall och gick således i bräschen för sina 
kollegor.822 Sverige låg i jämförelse något efter länderna på kontinenten. 

I brev från Victor Hartman till Knut Michaelson antyds att paret Hartman 
undvek vissa bohemiska artistkretsar. Angående Artistklubben, där de nu hade 
börjat dansa i stället för att lyssna till föredrag, skriver Victor:  

Herrskapet Strindberg och deras kotteri lärer dock för omvexlings skull sitta 
qvar och ”gorrsupa” som gossen Hjalmar säger till morgonljus och det lärer ej 
anses riktigt städat. Ellen och jag ha’ ej oaktadt påstötningar gått in i klubben 
emedan jag ej tycker om direktionen, hvilken består av Mina Stedingk och Gurli 
Åberg, samt Svante [Hedin] och Frippe [Fredrikson] en qvartett som jag har 
haft alldeles nog af i mina dar.823  
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Under sommaren 1884 flyttar paret Hartman från sitt hem i Gamla Stan, som 
ursprungligen var Victors ungkarlslägenhet, till ett nybyggt hus på 
Sibyllegatan. Victor skriver att han gärna hade bott kvar, vilket tyder på att 
det var Ellen som drev fram flytten till det nybyggda och fashionabla 
Östermalm.824 Flytten till detta område markerar också tillhörighet med en 
högre klass. Detta innebär att paret Hartman aktivt arbetade för att iscensätta 
sig i samklang med överklassen och att det var främst Ellen som var drivande 
i denna agens. Paret Thyselius skriver också att det ironiska var att Hartman 
på 1880-talet var mycket noga med att inte stöta sig med societeten, vilket hon 
ju sannerligen gjorde med skandalen 1891.825 

Det oscarianska samhället framträder som starkt reglerat med fasta 
hierarkier och klasstruktur överallt, inte minst inom både societeten och 
teaterhuset. I förra kapitlet synliggjordes hur paret Hartman och andra artister 
i början av 1880-talet började umgås med överklassen. Ursprungligen bjöds 
de in för att vara en del av underhållningen, men de gick sannolikt inte efter 
utförd uppläsning eller deklamation ut genom köksingången. De var 
medbjudna som celebriteter på festen eller middagen. De populära 
skådespelarna och artisterna tillhörde Stockholms bohemiska konstnärsliv. 
När de började fraternisera med överklassen framstod de som tillhörande en 
klass som på sitt sätt stod utanför klasstrukturen; de kunde vandra mellan 
klasserna ända upp till samhällets topp. Hartman tycks vid första påseendet 
som klasslös under 1880-talet eller som att hon i viss mån tillhörde 
överklassen genom sin status som celebritet. Så var absolut inte fallet, vilket 
skandalen med bröderna von Rosen tydligt visar. Artisterna som umgicks i 
societeten fick tillgång till denna värld som gäster, förutsatt att de skötte sig. 
De skulle annars hålla sig inom sin krets. Meningen från värdens sida var 
knappast att den unga sonen i huset skulle välja en skådespelerska till hustru. 
När en bohem som Hartman aspirerade uppåt, förvandlades hon från ett 
underhållande inslag till ett hot. Hartman och vissa andra artister, som 
exempelvis Fredrikson, umgicks i societeten genom att vara ett inslag som 
höjde esprien, men ansågs absolut inte tillhöra samma klass.  

Pariafemininitetens försvarsstrategi 
Hartman försökte försvara sig mot demoniseringen av henne, både offentligt 
och mer privat. För det första skrev hon till kung Oscar II för att förklara eller 
kanske snarare försvara sina handlingar. Hon berättar för Fredrikson att hon 
hade fått ”ett mycket vänligt svar genom Celsing. Men kungen måste ha 
missförstått mig. Ty det låter på brefvet som han tror att jag varit Clarences 
älskarinna, ock det har jag aldrig varit”.826 Hon skrev också flera brev till 
Clarence von Rosen vilka han inte har sparat, men eftersom han i sin tur skrev 
om dem till sin mormor går det att utläsa några av Hartmans argument:  
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She [Hartman] has also written me letters in which I see now plainly then ever 
that she never loved Reinhold but only loves her art & herself. She labours 
under the conviction that she is just as worthy a character & person as any body, 
and wants to regain the veneration of the people. She admits that she has 
comitted a fault, but feels that she is the victim and we the victimisers, instead 
of the contrary.827 

 
Enligt brevet såg sig Hartman således som en kvinna, som visserligen hade 
agerat fel, men som var lika respektabel och ärbar som någon annan. Hon 
framställer att hon såg sig som en del av den hegemoniska femininiteten, 
jämlike med exempelvis de kvinnliga medlemmarna av familjen von Rosen. 
Hon tillbakavisade helt enkelt anklagelsen om pariafemininitet. Hon låter 
också meddela att hon vill återvinna folkets vördnad. Det är okänt vilket ord 
Hartman använde i sitt brev då hon sannolikt skrev på svenska, men eftersom 
Clarence von Rosen använder det engelska ordet veneration som betyder 
vördnad och inte exempelvis respect, är det sannolikt att han direkt översatte 
Hartmans ord. När brevet skrevs var pressens demoniseringsprocess av henne 
i full gång. I stort sett omedelbart efter brytningen med von Rosen bestämde 
hon sig således för att inte begrava sig i vanära på okänd ort, utan återvända 
till sitt yrke och återfå publikens respekt. Detta beslut tolkar Clarence von 
Rosen som bevis för att hon aldrig hade älskat hans bror, utan bara älskade sig 
själv och sin konst. Han tolkar således hennes kärlek till sitt yrke och hennes 
respekt för sin publik som hennes egoism. 

Kristina Straub hävdar att diskurser om kvinnors professionella ambition 
implicit associerar dem med sexuell lust.828 Hon hävdar att skådespelerskans 
professionalism inte uttrycks som skicklighet eller kunskap, utan i termer av 
”längtan” eller ”begär” till scenen. ”This desire – in other words, professional 
ambition – is represented as a refusal – or perversion – of ’normal’ feminine 
sexuality.”829 Denna association finns också i von Rosens brev när han han av 
hennes beslut att återvända till scenen blev övertygad om att hon aldrig älskat 
hans bror, utan bara sig själv och sin konst. Det var konsten och scenen som 
väckte hennes lust. I citaten finns åtskilliga diskurser som länkar Hartmans 
erotiska omoral med hennes längtan till scenen, exempelvis Hedenstiernas 
tidigare citat om hur hon i vilda västern skulle gå tillbaka till scen. Det går 
således att konstatera att associationen mellan sexuell omoral och längtan till 
scen ännu var högst levande i många månniskors föreställningsvärld. 

Denna association har en lång historia. Englands första celebritet-
skådespelerska Nell Gwynn skrevs till exempel fram i biografier som en flicka 
som enkom ville till scenen för att attrahera rika älskare och som en flicka som 
gick så att säga sängvägen till kändisskapet.830 Denna diskurs fördjupar 
associationen med professionell ambition och sexuell lust. Straub håller före 
att James Boaden, som skrev populära biografier om flera brittiska 
skådespelare under den romantiska eran, visserligen inte tillskriver 
skådespelerskornas entré i Storbritannien under Restaurationen som orsak till 
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teaterns generella omoral, men han associerar dock kvinnors professionella 
ambition som orsak till ett allmänt moraliskt haveri.831  

Att ställas vid den offentliga skampålen som både skvallret och 
mediedrevet innebar var tydligen för mycket för Hartman. Hon valde att inte 
återvända till Stockholm, utan stannade kvar i Danmark. Danska och skånska 
tidningar lät meddela i början av juni att Hartman låg dödssjuk i Köpenhamn 
och att hennes mor hade rest till henne.832 Någon vecka senare lät tidningarna 
meddela att hon hade fått krafter nog att flytta till ett pensionat i Holte, men 
”[s]wag och lidande är hon emellertid ännu”.833 Detta meddelades i nordiska 
tidningar och ska ses som en strategi från skådespelerskan och hennes familjs 
sida för att återupprätta Hartmans respektabilitet. För det första understödde 
moderns ankomst Hartmans sjukdom. För det andra signalerade moderns 
ankomst Hartmans association med en familjeflickas status och att hon nu gått 
in i ett ogift tillstånd eller ett änkestånd. Det förstärktes ytterligare av att hon 
tog tillbaka sitt flicknamn och började kalla sig Hedlund. 

Redan ett par år innan skandalen iscensatte sig Hartman som svag och 
sjuklig, men ändå med ett bibehållet gott humör. Under sommaren 1889 
uppsökte Hartman den berömde läkaren och författaren Max Nordau i Paris. 
Hon fick tydligen anfall med magsjuka som liknade den 
bukhinneinflammation som nästan hade kostat henne livet 1885. Hon 
berättade för en reporter i Helsingfors 1889 att Nordau ”sade till mig mycket 
allwarsamt: ’Fru Hartman har ej många dar att lefwa”. Anfallet gick öfwer för 
den gången, men han konstaterade ett obotligt hjertfel. Nå jag tycker att det är 
godt att weta, att man får dö hastigt och ung”.834 Inte ens en dödsdom kunde 
hota Hartmans goda humör. I samma intervju uttalar hon att ”det bästa 
lifselixir är att wara lycklig och glad” och på reporterns fråga om hon alltid 
hade varit det, svarade Hartman: ”Alltid”.835 Enligt Hartmans sällskap fru 
Swensson som hade den kombinerade rollen av förkläde och assistent, var det 
klaffarna som det var fel på. Förvisso är det fullt möjligt att Hartman hade fel 
på dem, men med tanke på hennes långa livslängd samt att hon överlevde flera 
stora hjärnblödningar, kan hennes hjärta inte varit så svagt. Diagnosen på det 
svaga hjärtat var dock användbart när hon exempelvis ville slippa en 
kollationering och istället åka tidigare till landet.836 

Åtskilliga danska reportrar sökte upp Hartman i juni 1891 i hennes 
tillflyktsort Holte och rapporterade från pensionatet hur hon såg ut och hur 
hon betedde sig. Dessa reportage trycktes sedan i flera nordiska tidningar. ”Wi 
mötte henne just då hon warm och andtruten skyndade sig hem til hotellet från 
en af regn afbruten spatsertur. Hon såg i det ögonblicket strålande ung och 
wacker ut.”837 Hartman accepterade intervjuer för både svenska och danska 
tidningar. Till Politiken sa hon sig inte ha något emot att informera sina 
”danska vänner” om hur hon mådde och hur hennes framtidsplaner såg ut.838 
Hon tänkte aldrig återvända till Stockholm och de Stockholmska teatrarna, 
utan avsåg att dra sig tillbaka till privatlivet. Hon sade även att hon tänkte 
lämna Skandinavien för gott och slå sig ner i Paris eller London. Sedan 
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berättade Hartman om orsaken, sin sjukdom. Redan då hon lämnade 
Stockholm hade hon ”länge warit ytterst nervös och uppjagad. Så kom hon till 
London och blef der plötsligt och wåldsamt sjuk. Hon hade trott att döden war 
nära och hade rest till Köpenhamn för att taga afsked af sin familj”.839 Men 
hon hade blivit bättre och då fått rådet av läkare att vila upp sig på landet. 

Hartman valde diskursivt att framställa sig som nervös och till och med 
döende av sinnesrörelser. Det är samma själviscensättning som hon 
presenterade för Reinhold von Rosen då till exempel läkaren fick hämta 
honom på natten för att hon höll på att dö av hjärnfeber, eller senare då hon 
sade sig ha skickat telegram till honom i feberyrsel.  

Reportern skriver att hon i intervjun aldrig gick in på vilka sinnesrörelserna 
var som hade gjort henne sjuk och att han i sin tur inte heller hade frågat. Han 
slutar artikeln med iakttagelsen att när hon satt till bords i matsalen skrattade 
hon och skämtade med de övriga gästerna: ”Så tog hon sig plötsligt åt 
hufwudet, blef likblek, drack ett glas watten och lemnade sällskapet med en 
ursäkt. – Hon hade fått ett anfall af sin nervösa hufwudwärk och måste genast 
gå till sängs.”840 Även i en annan intervju tog hon upp sin huvudvärk. Det var 
den som var orsaken till att hon aldrig mer skulle uppträda: ”Jag vet ju häller 
inte, om mitt hufvud skulle tåla det. Det är en hjärninflammation, jag har lidit 
af, och jag måste därför akta mig för ansträngningar”.841  

Sedan berättade hon att hon hade avslagit ett erbjudande av en engelsk 
impressario att göra en turné i Amerika där de ekonomiska villkoren hade varit 
utmärkta. Det finns inget sådant erbjudande i breven till Fredrikson, eller i 
familjen von Rosens brev. Med facit i hand går det att konstatera att uppgiften 
till tidningarna att hon aldrig mer ska gå tillbaka till teatern, är raka motsatsen 
till vad hon vid samma tidpunkt skrev till Clarence von Rosen. Där sa hon sig 
vilja återfå folkets vördnad. Tydligen var Hartmans strategi att vid denna 
tidpunkt ge pressen intryck att hon för gott dragit sig tillbaka till privatlivet. 
En orsak till detta kan vara att hon behövde en tidsfrist innan hon hade lagt 
upp strategi för sin comeback, men detta är naturligtvis spekulation. Trots att 
ingen källa finns som bekräftar antagelsen, tolkar jag den försmådda 
Amerikaturnén som något hon sade för att offentligt leva upp till sin image 
som den eftersökta skådespelerskan med tusen erbjudanden som står till buds. 
Det gav i sin tur intryck att skandalen inte hade påverkat hennes professionella 
attraktionskraft.  

I samma intervju klagar hon över de danska tidningarnas skriverier om 
henne: ”Men herre Gud, hvad har jag då gjort? Jag har rest ifrån min man och 
vi äro skilda – men detsamma hafva tusentals kvinnor gjort; hvarför då göra 
sådant hväsen af mig!”842 När reportern tar upp en annan skådespelerskas 
nyligen genomgångna skilsmässa och som inte hade rest från landet, svarar 
hon efter en längre tystnad: ”Jag måste resa och bryta tvärt af det hela. […] 
Om man ändå hade dömt mig något mildare - - - men människorna döma nu 
så som det passar dem bäst”.843  
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På detta sätt lät hon antyda att resan berodde på Victor Hartmans vägran att 
gå med på skilsmässa. Hon var helt enkelt tvungen att resa, eller förlöpa 
hemmet som det kallades juridiskt. En skilsmässa där någon av makarna 
förlöpte hemmet kallades i folkmun för en ”Köpenhamnsresa”. Ibland var det 
en uppgörelse mellan makarna, andra gånger berodde det på att den ena parten 
vägrade skilsmässa. Parten som hade rest fick intyga för en myndighetsperson 
i det nya landet att han eller hon inte tänkte återvända till hemmet och 
äktenskapet. Då kunde skilsmässan lättare gå igenom. Det var troligtvis ett 
dylikt arrangemang Hartman syftade på när hon sade att hon varit tvungen att 
resa.844  

Reportern intygade att Hartman hade tagit emot honom med älskvärdhet 
trots att hon var lite trött. Det är alldeles tydligt att Hartmans strategi att mildra 
mediedrevet var att göra intervjuer och ta emot reportrarna vänligt. Hon 
berörde inte kärleksaffären med von Rosen utan skyllde på sin skilsmässa. En 
dansk reporter frågade henne dock rent ut om ett eventuellt äktenskap med 
Reinhold von Rosen: ”’Det gick ett moln öfwer hennes ansigte’, skrifwer han. 
’Hon teg en stund och tycktes wara ett rof för stark inre sinnesrörelse. Jag wet 
det icke’ swarade hon derefter allwarsamt och monotont.”845 Hartman 
framställde sig själv diskursivt som nervös och sjuk i hjärninflammation. Hon 
förkroppsligade även detta tillstånd, vilket scenen i hotellets matsal 
exemplifierar. Och, som det sista citatet visar, var pressen henne behjälplig 
med att sprida denna själviscensättning. Det är en annan femininitet än den 
segrande flickaktigheten som Hartman nu väljer att representera sitt privata 
jag med; den nervösa, sjuka, känsliga och olyckliga kvinnan.  

Femininiteten den nervösa 
Redan när det blev känt att Hartman rymt från landet framhävde pressen att 
hon ”den senaste tiden varit ytterst nervös”.846 Denna diagnos kan kopplas till 
en föreställning om kvinnans psyke som låg i tiden. Teaterforskaren John 
Stokes redogör för vissa skiften av femininitet hos franska skådespelerskor 
under 1800-talet och kopplar dessa till tidsandan och fransk politik. Stokes 
menar att den franska skådespelerskan Rachel Felix (1821-1858), som under 
romantiken populariserade Corneille och Racines tragedier, gav teatral röst till 
den instinktiva, okuvliga, och ouppfyllda politiska passion som kom till 
uttryck i revolutionen 1848 varefter andra republiken utropades och Louis 
Napoleon Bonapart utnämndes till president. Sedermera utnämnde han sig till 
kejsare Napoleon III och andra kejsardömet utropades.  

Stokes länkar femininiteten la nerveuse med den franska skådespelerskan 
Aimée Desclée (1836-1874) och det så kallat moderna i hennes spelstil:  

[T]he capricious nervosité of Desclée represented the instability of the Second 
Empire, the national uncertainty that foreshadowed the batle of Sedan, the siege 
of Paris, and the Commune. Her contemporaries were struck by the way her 
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performances seemed to embody a presence to be found throughout French 
society.847  

 
Detta var händelserna 1870 som ledde till andra kejsardömets fall och 
utropandet av tredje republiken. Enligt Stokes förnyade Desclée det klassiska 
franska rollfacket la grande coquette som skådespelerskorna Mademoiselle 
Mars (1779-1847) och senare hennes efterträderska Mademoiselle Plessy 
(1819-1897) excellerade i under romantiken.  

Den mest typiska karaktären för detta rollfack är Célimène i Molières 
Misantropen. Rollfacket la grande coquette förbinds därför med en världsdam 
från l’ancien regim, det vill säga tiden före franska revolutionen, när kungen 
i Frankrike var en enväldig härskare. Vid Mademoiselle Plessys avsked 1876 
associerades rollfacket med en självmedveten aristokratisk femininitet som 
aldrig blev fullkomligt känslomässigt engagerad och ansågs då som som 
föråldrad. Aimée Desclée hade dock några år tidigare, under tidigt 1870-tal, 
lyckats fylla det andra kejsardömets sceniska hjältinnor, till exempel Dumas 
fils, Augier, Meilhac och Halévy, med en nervös och utbrännande 
känslosamhet.  

[N]erveuses, unlike coquettes, don’t act roles, they perform themselves, a 
distinction that was becomming increasingly important in the developing 
naturalism of late ninteenth-century theatre. An inability to sustein the part of a 
coquette is what kills the heroine in Meilhac and Halévy’s seminal Frou-frou, 
and yet in A Doll’s House her perception of the falseness of coquetry provides 
Nora Helmer with the precondition of her liberation.848 
 

Även Sarah Bernhardt anammade denna nervösa känslosamhet i sin spelstil, 
även om hennes repertoar delvis var en annan än Desclées. Stokes menar att: 
”’A distorted nervous system’, the very phrase heralds the future”.849 Denna 
framtidsvison bekräftades i och med att fin-de-siècle är tiden när kvinnor som 
sades lida av hysteri visades upp för publik på sjukhuset la Salpêtrière i Paris. 
Catherine Hindson menar att ikonografin som utvecklades omkring de 
kvinnor som led av så kallad hysteri under fin-de-siècle påverkade både bilden 
av femininitet och den kvinnliga celebriteten.850 De kvinnliga patienterna som 
uppträdde på Salpêtrière blev välkända i både Paris och övriga länder i 
Europa. Sjukhuset anordnade även baler som människor utanför sjukhuset 
kunde köpa biljetter till. De kunde även anta en fiktiv identitet som ”galen” 
och mingla och dansa med de kända kvinnliga patienterna.851  

Den nervösa känslosamheten hos det sena 1800-talets hjältinnor handlade 
om att de inte lyckades förtränga sina verkliga känslor som la grande coquette 
gjorde. Tidsandan tvingade känslorna upp till ytan. Som jag tidigare påpekade 
går det även att läsa Hartmans själviscensättning som en grande coquette 
under henne relationer med de båda bröderna von Rosen, men efter rymningen 
kunde hon inte längre upprätthålla denna femininitet med sin distanserade 
suveränitet, utan konfronterades med dess falskhet och var på väg att dö i 
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Danmark. Även om Hartman inte själv låg för döden i Köpenhamn kan det 
tolkas metaforiskt som att hennes själviscensättning som la grande coquette 
dog. När hon reste sig från sjukbädden och reste till Holte förkroppsligade hon 
en annan femininitet, den nervösa. 

Förändring av Hartmans femininitet skildras även i en novell som byggde 
på skandalen 1891.852 ”Konst och kärlek”, en nutidshistoria ur Stockholms 
artist- och ”högre verld” gör föga för att dölja vilka som var huvudpersoner i 
dramat. Ellen Hartman har blivit Heléne Artman, Reinhold von Rosen löjtnant 
René von Rosmarin, Clarence får heta Charles och Holtermann löjtnant 
Woltermann. Pseudonymen L. von H…. som enligt försättsbladet ”ur 
autentiska källor”, nedtecknat novellen, följer handlingen i rymningen med 
förvånansvärd överenstämmighet med källornas uppgifter. 
Karaktärsteckningen ter sig dock tämligen friare. Fru Artman framställs i 
novellens början som en sann grande coquette, en ödesdiger femme fatale, en 
pariafemininitet med fler älskare än enbart den hängivna René, gärna av judisk 
börd. Hon blir ekonomiskt understödd av sina älskare och firar triumfer på 
teatern i så kallade slynroller. Dessutom missbrukar hon inte bara män och sex 
utan även morfin som hon själv injicerar sig med i knävecket och hon åstundar 
inget högre än att få titeln grevinna. Fru Artman har stora likheter med Zolas 
karaktär Nana i romanen med samma titel. Fru Artman är i novellens början 
enbart egoistisk och beräknande. Läsaren får även uppleva en svartsjukescen 
hemma hos paret Artman med den svartsjuke och våldsamme maken Victor, 
som enligt Heléne både slår henne och har en sexualitet som jämförs med 
”Frippes”, med andra ord perverterad.853 Det våldsamma äktenskapliga 
uppträdet får fru Artman att gå med på Renés förslag att rymma med honom.  

I novellen, precis som i verkligheten, blir paret upphunna i Liverpool av 
brodern Charles och kamraten Woltermann. Då har redan René börjat 
upptäcka mindre trevliga sidor hos fru Artman som exempelvis hennes 
morfinmissbruk. Hennes känslor har däremot fördjupats: ”Hvad hos henne 
från början varit endast ett beräknande koketteri, hade efter hand tagit formen 
af de varmaste och ädlaste känslor. – Hon hade börjat älska.”854 Novellen 
slutar med Helénes dagboksanteckningar där hon gör avbön för sin egoism 
och beslutar sig att inte ta livet av sig utan ”lefva för en annan konst än 
intrigens”.855 Epilogen är utifrån Voltermanns perspektiv, där han börjar tvivla 
på börsdstolthet och fördomar på grund av klassmedvetenhet. Novellen slutar 
med att konstatera: ”Det är så revolutionära tankar födas – det är så vår 
högadel skapar demokratier. Ty ramlar blott en af de der yfverborna 
föreställningarna, så dröjer det ej länge, innan mera följer med.”856 

Novellen vädrar både antisemiska och revolutionära värderingar. Kokotten 
kan bli en ädelt älskande kvinna, adelsmannen kan bli socialist. Novellen 
sätter Hartmans skandalhistoria i ett politiskt perspektiv. I verkligheten blev 
Holtermann dock ingen socialist och huruvida Hartman var en så kallad kokott 
eller inte kan diskuteras, och inga källor antyder att hon var morfinist. Det 
påstådda morfinmissbruket var sannolikt ett verktyg för att få henne att 
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framstå som än mer depraverad, som en sann representant för fin-de-siècle-
dekadensen. Trots slutets romantisering berättar Heléne Artmans utveckling 
att kvinnor kan vara beräknande koketter, prostituerade och missbrukare, men 
ändå bli älskande och självrannsakande. Det var ett i tiden subversivt budskap 
som antyder vilka frågor som stod på spel i debatten runt skandalen 1891. 

I slutet av juni 1891 lämnade Hartman Danmark och reste till den franska 
turistorten Dieppe, troligtvis i syfte att distansera sig från skriverierna och 
skammen. Som analysen visar spred familjen von Rosen och kretsen kring 
dem medvetet rykten i syfte att demonisera Hartman som pariafemininitet och 
vampyr. Breven i Clarence von Rosens arkiv visar att skvallret även letade sig 
över Atlanten och spreds i Amerika. Det gör Hartmans skandal internationellt 
ryktbar. De olika reaktionerna hos familjen von Rosen visar hur hotfull 
Hartmans sexualitet ansågs vara och hur den utmanade genusstrukturen och 
maskulininiteten hos de manliga medlemmarna av familjen.  

Även skriverierna i pressen avslöjar den ångest som Hartman väckte genom 
att vara en framgångsrik kvinna i offentligheten, som hade sociala ambitioner 
uppåt i klasshierarkin. Av vissa diskurser att döma hotade hon genom sitt 
normbrytande klassuppror maskulininiteten hos alla män och säkert även en 
hel del kvinnor. I och med sitt normbrott hotade hon den hegemoniska position 
som män som grupp hade över kvinnor som grupp. I pressen fanns det 
visserligen vissa försvarare, men de flesta röster förtalade henne och dömde 
henne som pariafemininitet. Analysen av diskurserna som kom i omlopp visar 
att de var politiskt betingade. Debatten gick längre än att bara handla om 
Hartmans privatliv. Hon användes som exempel i en diskussion om den 
moderna kvinnans farliga sexualitet och omoral. 

När Dramaten slog upp portarna för höstsäsongen 1891 fanns inte Hartman 
i ensemblen. Hon hade flytt skvallret och installerat sig i sin exil i Paris. 
Många i Stockholm verkar ha trott att hennes karriär nu var över och att hennes 
namn skulle begravas i vanära. Senare skrev Borås Tidning att man må 
”besinna situationen och tänka sig den väg, det i slikt fall sannolikt burit för 
de flesta”.857 Vägen som de flesta kvinnor hade varit tvungna att ta i Hartmans 
situation var underförstått den prostituerades. Så var inte fallet med Hartman 
vilket nästa kapitel kommer att visa. Hon hade en plan. 
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Kapitel 5. Fluctuat nec mergitur 

Detta kapitel följer Ellen Hartman i Paris och analyser hennes 
överlevnadsstrategier under exilen. Det bör understrykas att för Hartmans del 
var detta en ödesmättad tid. Allt, inte bara hennes karriär utan även hennes 
personliga anseende och möjlighet att försörja sig, hängde på att hon lyckades 
övervinna det karaktärsmord hon hade utsatts för. Sexuella skandaler kan i vår 
tid framstå som vardagliga och triviala, men under fin-de-siècle var läget ett 
annat. Oscar Wilde bröts ner fysiskt och psykiskt under sin fängelsevistelse. 
Den internationellt kända dansösen Maude Allens karriär dunstade bort i 
skuggan av anklagelser om sexuell dekadens och spionkontakter med 
Tyskland under sista fasen av första världskriget. Det fanns under samtiden 
ingenting alldagligt och ofarligt med de anklagelser som riktades mot 
Hartman, som exempelvis sexuell utlevelse genom utomäktenskapliga 
förbindelser, incestuöst förhållande genom relationen med två bröder, 
antydningar om illegal abort och liknelsen med en ogre eller vampyr. Det var 
likvärdigt med en personlig och professionell katastrof. 

I paret Thyselius artikel om Hartman satte de det latinska ordspråket 
”fluctuat nec mergitur” som devis.858 Det betyder: hon (skeppet) kränger men 
går inte i kvav. Mottot är passande nog staden Paris valspråk och har fått ge 
namn åt detta kapitel. Hartman och hennes karriär krängde, precis som 
stundom den franska huvudstaden under dess revolutioner, men varken Paris 
eller Hartman gick i kvav.  

Redan före skandalen hade Hartman visat på sin medvetenhet att hantera 
press och skapa en offentlig image som, i viss mån, överensstämde med 
hennes sceniska femininitet den segrande flickaktigheten. Även auran som 
utstrålade från alliansen med maken Victor var viktig i hennes image. Det 
sociala och spirituella konstnärsparet Hartman, Dramatens prydnader, var ett 
varumärke i makarnas själviscensättning utom scenen och även på den. Nu låg 
allt detta i rännstenen avslöjat som den förställning det till viss mån var. Nu 
var Hartman tvingad att omskapa sig. Det kunde hon inte göra utan att arbeta 
med den press som ännu var välvilligt inställd mot henne och utnyttja alla de 
kanaler som fanns tillgängliga. 
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Divakoder: Divaprosa och divaprata 
Innan jag redogör för den skildring som det empiriska materialet ger vid 
handen, finns det anledning att tala om det teoretiska perspektivet för 
läsningen. Wayne Koestenbaum preciserar kontexten för materialet med 
förklaringar av divakoderna: divaprosa och divaprata. Han skriver: 

There is nothing prosaic about a diva. But diva prose is often banal: an 
ordinariness touched by sublimity. The diva writes to amplify herself, to state 
the obvious – floridly. (When a nondiva writes diva prose, she writes to admire 
or to impersonate.) Diva prose is amusing and pathetic because the divas who 
write about themselves so grandly are often dead, no longer houshold words. 
Because a diva is rarely a dictator, we can afford to be charmed and transported 
by the tragicomedy of diva prose, and not insist on greater circumspection.859  
 

Koestenbaums böcker om divor och celebriteter är själva exempel på 
divaprosa. Språket är poetiskt, grandiost och blommande. Han skriver utifrån 
sin position som homosexuell och menar att divaprosa är divans nedtecknade 
självförsvar och själviscensättning. Divaprata är också ett språk av 
självförsvar och rättfärdigande. Enligt Koestenbaum fungerar det eftersom 
moralen är välkänd: ”The diva is always right. And she assumes that we share 
her interpretation of the event.”860  

Divaprosa och divaprata ligger i detta kapitel mycket nära varandra. 
Hartmans narrativ i sina brev är Hartmans röst även om det inte går att höra 
henne, utan bara läsa vad hon skrev, eller indirekt sade, eftersom hon 
genomgående skriver på talspråk. Det kan konstateras vid jämförelse av 
Hartmans språk i de artiklar som hon skrev senare i sitt liv, vilka är betydligt 
mer litterärt tillrättalagda. Hennes sätt att tala lyser även igenom i 
tidningsintervjuerna. Koestenbaum skriver: ”Divaspeak is succinct, 
epigrammatic. How many words need I expend to vanquish you, to work my 
own will? Is it possible to condense my anger, make a flourish of my failure?” 

861 Koestenbaum identifierar sig därmed med divans position. Divans 
självrättfärdigande kan uppfattas som naivt, men jag tolkar det snarare som ett 
förhållningssätt där själviscensättningen blivit synonym med livet, ett sätt att 
andas och en strategi att hålla skam, ålder och död på behörigt avstånd. 

Hartmans brev till Gustaf Fredrikson och Harald Molander under exilen 
innehåller en stor portion av vad som både kan tolkas som divaprosa och 
divaprata av Hartmans egen hand. I intervjuer blandas hennes divaprat med 
de beundrande reportrarnas divaprosa. Förvisso finns i källorna även spår av 
hennes förhandlingar, strategier, förtroenden och så vidare, men divan Ellen 
Hartman, som under exilen i Paris 1891–93 levde med konsekvensen av sin 
skam, uttalade sig i tidningar för sin nordiska publik i självförsvar och 
självrättfärdigande. Även när hon skrev till sina medarbetare Fredrikson och 
Molander, uttalade hon sig i förlängningen inför sin publik. Därmed förstärkte 
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hon sin iscensättning av det uppenbara; en diva förblir en diva vart hon än 
vänder sig i världen. En diva är per se internationell.  

I breven från Frankrike använder Hartman, mer eller mindre omedelbart, 
återkommande franska ord och ibland hela meningar. Detta överensstämmer 
med divakoden divaprata. Koestenbaum skriver: ”Divas know many 
languages, and divas tour the world, so they rise above trivialities like nation 
or law, and blend different tongues into a comfortable, aristocratic, 
complacent Esperanto.”862 Efter ett år i Paris förklarade Hartman för 
Fredrikson att hon har blivit så ovan vid att tala svenska, ”så vi kan ju låtsas 
att jag kommer från en pension i Himalaya”.863 Underförstått fanns risken för 
att hon skulle bryta på franska om hon spelade på svenska. På detta sätt skrev 
hon in sig som en del av världsmetropolen, som enligt gängse mening var 
konstens, modets, glamourens, dekadensens och bohemeriets huvudstad.864  

När hon sommaren 1893 besökte Sverige lär hon till och med ha brutit på 
franska och talat med signifikativt rullande r.865 Så lyfte hon fram sin nya 
internationella divastatus. Divaprata genom att bryta på sitt modersmål eller 
delvis ha glömt modersmålet, är en divakod som höll i sig under 1900-talet. 
Den svenska filmstjärnan Anita Ekberg bröt på engelska när hon på 1950-talet 
återkom till Sverige efter filminspelningar i USA. Då hånades hon av pressen. 
Det gjorde även actionskådespelaren Dolph Lundgren så sent som på 1980-
talet med samma konsekvens. Hånet mot Hartman när hon bröt på franska 
meddelades av den konservativa tidningen Göteborgs Aftonblad, underförstått 
med en ironisk blinkning till läsarna. 

Hartmans strategier för sin internationella karriär 
I slutet av juni 1891 reste Hartman från Holte i Danmark till badorten Dieppe 
i Frankrike som första anhalt på väg till Paris. Att Hartman valde att förlägga 
sin exil till Frankrike var ingen tillfällighet. Hon hade studerat franska redan 
som barn i franska skolan. Första gången hon reste till Frankrike var 1882 med 
Victor Hartman. Redan 1886 skrev Dramaten ett introduktionsbrev till Jules 
Claretie som var chef på Théâtre Français, att hon skulle få fribiljetter under 
sin vistelse i staden.866 Paris var ingen okänd metropol för henne. I Helsingfors 
1889 sade hon att hon åkte dit varje år på en kort studieresa och att hon 1886 
hade fått erbjudande om engagemang från Claretie, men blivit övertalad av 
Victor Hartman och Fredrikson att inte anta det.867 Trovärdigheten i detta 
uttalande är omöjlig att styrka, men naturligtvis kan Claretie ha yttrat något 
under ett samtal. Eftersom hon i samma intervju gjorde sig två år yngre än hon 
var är möjligheten stor att detta erbjudande i efterhand förstorades upp för att 
passa hennes image i Helsingfors, som den av finländarna utvalda divan.  

Medan pressen tog heder och ära av henne rannsakade Hartman sina 
livsval: ”Jag skulle vilja ge år af mitt liv om det kunde göras om”, skrev hon 
till Fredrikson.868 Eftersom Hartman även använde detta uttryck när hon 
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gjorde slut med Clarence von Rosen, går det att konstatera att det tillhörde 
hennes stadiga uttryck när hon djupt ångrade något. I slutet av augusti fick 
hon det första brevet från Fredrikson under exilen. Detta brev är startpunkten 
för en allians mellan Fredrikson och Hartman, som senare utvecklades till 
något som närmast kan liknas vid ett professionellt partnerskap. Utifrån 
Hartmans svar går det att utläsa att Fredrikson i det första brevet inte ansåg att 
det var någon mening att dröja vid det som skett. Troligtvis tog han kontakt 
med henne av omtanke för hennes person, kanske även med en baktanke att 
hon i framtiden skulle återvända till Dramaten, men det är spekulation.869 
Hartman är tydlig i sin glädje över brevet och är i sitt svar mycket 
öppenhjärtig:  

Jag tror ibland sjelf att det knappt kan vara sant, att jag är ute i verlden aldeles 
ensam. Jag har varit förvtiflad så förtviflad som någon människa kan vara! men 
nu nu är jag Gud ske lof betydligt kryare och börjar på att få igen mitt gamla 
humör, som varit borta i många månader. Jag inser att jag bör försöka göra 
någonting bra igen, för att reparera ”mitt livs största dumhet”.870  
 

Strategin för att reparera sitt livs största dumhet, som hon nu kallar rymningen, 
var att göra en internationell karriär. Det var hennes plan för att återfå 
publikens vördnad. I artiklar i nordiska tidningar samt i breven till Fredrikson 
och Molander kan man följa Hartmans karriärstrategier.871  

Redan i första brevet till Fredrikson avslöjade hon planer på en turné till 
Ryssland som hon sade sig ha fått genom att ha umgåtts med ryssar i Dieppe, 
samt även tankar på en turné till Amerika. Hennes intention var att spela på 
franska eftersom hon inte trodde att amerikanarna skulle vara så noga med 
hennes brytning. Hartman tog också lektioner i franska samt hade skrivit ett 
kontrakt med en fransk impressario för tre månader. Sannolikt kom det aldrig 
något ut av denna uppgörelse. Hon frågade även Fredrikson om hon stod i 
ekonomisk skuld till Dramaten för sitt kontraktsbrott. Det gjorde hon, men 
skulden avskrevs av Fredrikson. Hur denna procedur gick till och hur han fick 
associationen att acceptera denna eftergift är okänt. 

Nästan omgående i brevväxlingen tog Hartman på sig rollen som pjäsagent 
åt Fredrikson. Det är nyskrivna franska komedier hon förespråkar. I sina 
rekommendationer följde hon Fredriksons smak och troligtvis även sin egen: 

Du vill veta hvad jag tänker om ”Les amantes ligetimes”? Jag hör af Madame 
Straube att ni får den för 400 frs. och då tycker jag det är idé att ta’ den. Ty 
dialogen är mycket qvick och rolig, och inte för schoking. Och här går den ännu 
för fulla hus.- Men som jag skref till Pelle att ”Une page d’amour” på Odéon 
passar Er mycket bra, och är lagom oanständig för de sediga svenskarne.872 
 

Prioriteringen är komedier och att dialogen ska vara rolig, men inte för 
utmanande. Detta pekar i sin tur på hur den svenska mer sedliga mentaliteten 
inom medelklassen styrde repertoarvalet vid denna tid. Eftersom Dramaten 
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under associationen fungerade som en privatteater och var beroende av 
biljettintäkterna, vågade ledningen inte provocera denna, för dem så viktiga, 
publikgrupp. Angående La Famille Pont-Biquet av Alexandre Bisson är det, 
förutom underhållningsvärdet, de passande rollerna Hartman framhäver: 

Jag tycker den passar utmärkt för Dramaten, kanske lite shocking, men inte 
mycket. – En härlig rôle för Dig, låt inte Personne få den, den är gränslöst rolig, 
och svärmodren briljante för Tecla, och en härlig Gubbrôle och en rysligt rolig 
rôle för min bror, ”fiskmenniska” akrobat: - Herr Sjöstedt funderar på att 
öfversätta den, men jag tycker inte Du skall låta den gå Dig ur händerna ty den 
är qvick och gudomligt rolig. Tar Ni den skall jag gifva er alla möjliga 
detaljer.873 
 

I citatet framträder en teatersyn som omfattades av Fredrikson och 
överensstämde med hans strategi för gamla Dramaten. Vad som är en succé i 
Paris torde bli en succé även i Stockholm, förutsatt att den passar för svenska 
förhållande genom att visserligen vara rolig och lite kittlande, men inte för 
mycket så att den provocerar den sedliga delen av publiken. Succén köptes in 
och översattes av teaterns litteratör och Hartman kunde, som varande på plats, 
studera iscensättningen och gestaltningen av de franska skådespelarna och i 
sin tur förmedla det vidare till Dramaten.  

Ofta köptes det in en fransk mise-en-scène, det vill säga regianvisning, från 
uruppsättningen och transponerades direkt över till svenska 
teaterförhållanden.874 Systemet liknade i mångt och mycket det som gäller för 
internationella musikaler idag, fast i en mindre skala. Det går ännu att se en 
uppsättning av exempelvis Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the opera 
i London, Paris eller Stockholm där uppsättningen ser mer eller mindre 
likadan ut. Det är bara artisterna som är olika, men även de är rollbesatta efter 
samma mall. Hartman tänkte framför allt på rollernas beskaffenhet och att de 
var passande för sina vänner Fredrikson, Åhlander, samt brodern Fredrik 
Hedlund.875 Genom sin uppmaning att han inte skulle låta Personne få rollen, 
uttryckte Hartman sin lojalitet med Fredrikson. Senare skulle det visa sig att 
Hartmans rekommendationer kunde vara betingade av egenintresse, men det 
kommer att behandlas i nästa kapitel. 

Efter att Hartman installerat sig i Paris i slutet av augusti 1891 började hon 
sitt arbete genom att använda sitt nätverk. Genom Fredrikson fick hon ett 
introduktionsbrev från det franska sändebudet i Sverige René Millet som hon 
i sin tur skickade till direktören för Théâtre Français, Jules Claretie (1840-
1913). ”Du kan tro att det tog skruf”, meddelade hon Fredrikson.876 Direktören 
för den mest prestigefyllda teatern i Frankrike skulle se det som en ära att ta 
emot henne i sitt hem och han ställde två biljetter gratis till hennes förfogande 
varje kväll. I en intervju avslöjade hon även att hon, när hon ville, fick följa 
teaterns repetitioner. Det visar att Hartman var medveten om vikten att 
använda kontakter som kunde agera som så kallade dörröppnare.  
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Hartman talade uppenbarligen till sin omgivning om sina planer på en 
förestående Amerikaturné eftersom ryktet läckte ut. I oktober meddelade 
Holtermann Clarence von Rosen att han hade hört att hon ämnar turnera i 
Amerika.877 Även när hon året därpå var på väg att debutera i Paris kunde hon 
inte släppa tanken på landet i väst. Hennes återkommande tal om detta i brev 
och artiklar verkar nästan som besvärjelser. Hartman kom aldrig att turnera i 
Nordamerika, men dock i Ryssland. 

Alliansen med Coquelin ainé 
Det stora genombrottet för Hartmans planer kom i och med att hon sökte upp 
den franske skådespelaren Benoît-Constant Coquelin (1841-1909), allmänt 
kallad Coquelin aîné som hon sade sig ha mött av en slump på 
järnvägsstationen i Dieppe.878 Första gången han spelade i Sverige var 1881 
och han återkom 1889 samt även 1892. Den mycket kände franske 
skådespelaren tillhörde den elit av stjärnor som turnerade världen över med 
sitt eget sällskap. Han hade sett Hartman spela när han var på gästspel i 
Stockholm 1889.  

Redan i slutet av september meddelade hon Fredrikson att Coquelin var så 
intresserad av henne och att han läser med henne två gånger i veckan utan att 
ta betalt.879 Att Coquelin läste en roll med henne betydde sannolikt att han 
visserligen inte repeterade scenerier med henne, men arbetade utifrån texten 
med uttal, emotioner, pauseringar, betoningar, tonlägen, dynamik, 
förhöjningar, frasering och prosodi. Detta är ännu idag en gängse metod för 
en del skådespelare att arbeta med text. I början verkade Hartman dock 
missnöjd över allt arbete Coquelin förväntade sig av henne: 

Men han vill att jag ska börja läsa för ’Bartet”, - Om lördag skall jag träffa 
henne hos Coquelin. Hon skall höra mig läsa upp en scen ur ”Le jeu de l’amour 
et du hasard”. Sådant knog har jag aldrig tänkt mig. – Coquelin bråkar som en 
galning med mig. - Han påstår att jag har knappt någon accent, och om jag vill 
vara verkligt flitig skulle jag kunna uppträda om ett år i Paris.880 
 

Julia Bartet (1854-1941) var en framgångsrik tragedienne och en av de stora 
stjärnorna vid Théâtre Français där hon efterträdde Sarah Bernhardt i hennes 
rollfack 1880. Vad som hände vid uppläsningen av en scen ur Marivauxs pjäs, 
eller om den ens blev av, förtäljer inte breven. Uppenbart är dock att här mötte 
Hartman en arbetsmoral som gick långt utöver vad hon var van vid från 
Dramaten.881  

Redan i oktober erbjöd sig Coquelin att engagera Hartman på sin turné till 
Ryssland och Skandinavien fyra månader senare.882 Nu underkastade hon sig 
den franska stjärnskådespelarens arbetsmoral. Uppenbarligen var Coquelin 
medveten om Hartmans popularitet i de nordiska länderna och ämnade 
utnyttja detta ekonomiskt för sin kommande turné, men att döma av hur 
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mycket tid och arbete han satsade på henne torde han också ha trott på hennes 
möjligheter att lyckas internationellt. 

Coquelin ainé och hans skådespelarteori 
Nu gick Hartman i lära hos Coquelin och fick därigenom den franska 
traditionen direkt nertraderad. Även om hon senare valde att bryta mot den, 
fick hon en kunskap och en intellektuell medvetenhet om den genom 
Coquelins lektioner. 

Coquelin ainé var huvudsakligen en komisk skådespelare och är idag mest 
ihågkommen för titelrollen i Cyrano de Bergerac av Edmond Rostand; en roll 
som Rostand skrev direkt för honom.883 Coquelin började dock sin teaterbana 
som elev till Henri de Régnier på Konservatoriet i Paris. Debuten skedde med 
stor framgång som Gros-René i Molières Le dépit amoureux 1860 på Théâtre 
Français där han var anställd först fram till 1886 och sedan återkom mellan 
1890 och 1892. Från 1880 började Coquelin företa europeiska turnéer med 
eget sällskap. Under 1887–1889, 1892–94 och 1903–04 spelade han även i 
USA. Från 1895 var han anställd vid Théâtre de la Renaissance under Sarah 
Bernhardts ledning och ledde 1897-1903 Théâtre de la Porte-Saint-Martin.  

Coquelin ainé var en intellektuell skådespelare med högt utvecklad 
stilkänsla. I polemik med sin brittiska kollega, Henry Irving, skrev han ner 
sina teorier om skådespelarkonst. Senare blev de två männen vänner.884 
Coquelin författade L'art et le comédien (1880), Les comédiens par un 
comédien (1882) och tillsammans med brodern Ernest, kallad Coquelin Cadet, 
L'art de dire le monologue (1884). Enligt Coquelin var en skådespelares 
största tillgång rösten.885 Det var framförallt vikten av diktion, konsten att göra 
sig förstådd, som han tryckte på. Enligt teaterforskaren Marguerite Coe tryckte 
han mer på prosan än på versen och använde ”a blend of verité and chant, a 
technique combining music with meaning, as taught by Samson and 
Régnier”.886 Dessutom lade han stor vikt vid det stumma spelet, vilket också 
framkommer i många recensioner. I minspelet använde han framförallt 
ögonen.  

Han ansågs även som en skicklig improvisatör med gester som var 
instinktiva och som Coquelin, precis som hans läromästare Régnier, menade 
kom från tanken. Om skådespelaren tänkte tanken och lyssnade på de andra 
skådespelarna skulle de rätta gesterna och rörelsemönstret komma.887 Han 
hade rykte om sig att vara en hård lärare och instruktör, enligt Coe fick han 
flertal kända kvinnor att gråta, huruvida Hartman var en av dem förtäljer dock 
inte källorna. 888  

Coquelin skiljde mellan två sorters skådespelare, den som omvandlar sig 
själv enligt rollen och den som omvandlar rollen till sig själv. Den han sätter 
högst värde på är den förstnämnde. Karaktären ska komma till skådespelaren 
som en intellektuell vision och sedan ska instrumentet formas så likt denna 
vision som möjligt. Han använde sig sällan av visuella effekter i sina 
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föreställningar. Det var hans rolltolkningar som väckte störst intresse hos 
publiken. 889 

Inför världsutställningen i Paris 1900 filmades två scener med Coquelin: 
en som titelrollen i Rostands Cyrano de Bergerac och en som den komiska 
snobben Mascarille i Molières Les Précieuses ridicules.890 I dessa filmer 
experimenterades även med ljud. Replikerna spelades samtidigt in på 
vaxrullar. För båda scenerna finns vaxrullarna bevarade även om ljudet är, för 
vår tids öron, av mycket dålig kvalitet. I scenerna framstår Coquelin som en 
skådespelare i full kontroll över sina uttrycksmedel. Han arbetar med 
precision i gestik, rytmik och dynamik i repliken. Ingen av scenerna är 
förvisso känslosam, men det finns inget i spelstilen hos denna skådespelarare 
som låter ana ett sentimentalt känsloutspel. 

I hans skrifter blir det tydligt att skådespelarkonst för Coquelin var ett 
hantverk. Inget på scen ska ske av en slump, allt ska vara prövat, utvalt och 
framfört med kontroll av uttrycken. Att förlora sig i sin roll och inte minnas 
efteråt vad man gjort på scen, var för honom ett bevis på att man inget har där 
att göra, utan snarare bör söka läkarhjälp.891 Detta avspeglas också i 
spelscenerna som är bevarade. Exakt hur han instruerade Hartman är 
naturligtvis omöjligt att säga, men jag förutsätter att han drillade henne utifrån 
sina konstnärliga principer. 

Repetitioner inför turnén med Coquelin 
I samband med att Hartmans medverkan i Coquelins kommande turné blev 
känd, gav hon i slutet av 1891 flera intervjuer för svenska tidningar. Att hon 
gick med på att göra det måste betyda att hon visste, eller hade fått försäkran 
om, att de skulle framställa henne på ett positivt sätt.  

I dessa artiklar framgår hur hon förberedde sig inför sin turné med 
Coquelin. Förutom repetitionerna med honom tog hon lektioner för en 
skådespelare vid Théâtre Français som Coquelin hade rekommenderat: Louis-
Pierre Laugier (1864-1907) med vars vägledning i språket och i tolkningen av 
franska roller Hartman sade sig vara mycket nöjd. Laugier hade fått första pris 
på Konservatoriet i skådespelaren Louis Delaunays klass. Den senare var en 
välkänd och respekterad lärare vars lektioner vid Konservatoriet Hartman 
följde.892 Louis Delaunay (1826-1903) var en av Théâtre Français största 
skådespelare på sin tid och känd för sin utmärkta diktion. Han hade dock 
pensionerat sig från scenen 1886, men fortsatte som lärare till 1895. Han 
ansågs föra vidare till sina elever traditionen av utsökt grace och elegans som 
låg i linje med de stora skådespelarna av en tidigare generation: Joseph 
Samsons (1793-1871), Jean-Baptiste Provost (1798-1865), François-Joseph 
Régnier (1807-1885). Det var dessa skådespelare, som på sin tid även var 
lärare på konservatoriet, som hade format de på 1890-talet verksamma franska 
stjärnorna, exempelvis Coquelin ainé och Gabrielle Réjane. Det innebär att 
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den traditionella franska klassicistiska spelstilen, som vid denna tid var färgad 
av romantikens större känslosamhet, traderades direkt till Hartman.893  

I januari var Hartman i full gång med repetitionerna av Shakespeares Så 
tuktas en argbigga, på franska La mégère apprivoisée som dock var en 
omskrivning av Paul Delair.894 Hon repeterade även monologen Qui et non! 
vars författare är okänd, samt Une crâne sous une tempête av Abraham 
Dreyfus översatt till svenska där hon skulle spela mot Coquelin, vars roll var 
stum förutom en replik.  

Det var framförallt Hartmans svenska accent som var stötestenen. Under 
denna tid fanns det generellt från publiken mycket lite överseende med 
skådespelare som hade en utländsk accent, eller för den delen även en inhemsk 
dialekt. Fransmännen ansågs av tradition särskilt stränga på detta område, men 
en liknande fordrande syn på skådespelares brytning och dialekter gällde över 
hela Europa.895 Coquelins strategi var att hon endast skulle höra korrekt uttalad 
franska, varför han tvingade henne att flytta från sin engelska pension till en 
fransk dito. Han förbjöd henne även att tala svenska med besökande landsmän. 
Coquelins instruktioner antyder att det var en allmän åsikt att ett korrekt uttal 
på ett främmande språk, eller i alla fall det franska språket, kunde förstöras 
om man emellanåt talade sitt modersmål.  

I en senare intervju berättade hon att hon en gång i över en timme fått 
repetera repliken: ”Quelle attention de votre part! Coquelin fordrade nämligen 
en till ytterlighet noggrann avslipning i såväl diktion som föredragsnyans och 
han lät på repetitionerna sina sujetter ofta säga om en och samma replik nästan 
i det oändliga.”896 Hon berättade även att hon hemma hos Coquelin hade fått 
träffa inflytelserika författare och skådespelare som exempelvis författaren 
Anatole France. Däremot hade inga kollegiala förtroenden utbytts när hon 
hade träffat skådespelerskan Gabrielle Réjane som var Frankrikes mest 
beundrade komedienne. Hon hade gett Hartman ”en kalldusch med ett ’Je 
n’aime pas les étrangères’”.897 

På kurs mot det internationella divaskapet 
I november 1891 gav Hartman i Paris en intervju för Erik Sjöstedt som var 
utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter.898 I denna intervju får hon utrymme 
att både försvara sig och iscensätta sig på flera olika sätt. Nu satte Hartman 
diskursivt kursen mot sin nya femininitet och offentliga image.  

Den förestående turnén med Coquelin har en huvudroll i artikeln och hon 
säger sig ha avbrutit långt framskridna planer på en turné i Amerika för att 
kunna acceptera Coquelins erbjudande. Det finns inget i källorna som tyder 
på att det existerade konkreta planer på en dylik turné. Däremot tydliggör 
uttalandet Hartmans taktik att framställa sig själv och sina möjligheter i god 
dager. Under hela sin karriär skildrade Hartman sina utsikter i ett positivt ljus 
och tvekade inte att berätta om alla erbjudanden hon mottagit. Genom denna 
strategi skapade hon sig en image som alltigenom lyckad och eftertraktad.  
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Sjöstedt frågade om ryktet stämde att den internationellt kända, franska 
dramatikern Victorien Sardou skulle skriva en roll för henne. Den 
möjligheten, som dock aldrig blev av, hade hon meddelat Fredrikson i ett brev, 
men det är mer troligt att Sjöstedt fått informationen direkt ifrån Hartman.899  
Genom att han ställer den frågan tydliggörs att Hartman delvis styrde denna 
intervju och de frågor hon fick. 

Hartman berättade också att hon skulle komma att tjäna tolv tusen franc i 
månaden på turnén med Coquelin. Under resten av sin karriär fortsatte 
Hartman att tala offentligt om hur mycket pengar hon tjänade. Detta placerade 
henne definitivt utanför normativ femininitet där det inte bara ansågs vulgärt 
att tjäna pengar på eget arbete, men ändå värre att tala om det. I en annan 
intervju där Hartman återigen bekräftar summan understryker hon även den 
divastatus hennes gage gav henne: 

Alldeles! Och ser ni (här kröp det barnsligt skälmaktiga leendet ånyå fram) jag 
kommer intet med som en vanlig medlem af en kringresande trupp. Ni förstår, 
att när man engång varit en… hm!... en så kallad ”stjärna”, så vill man inte… 
altnog, Coquelin har lofvat mig det, och mitt namn kommer med i titeln på 
turnén.900 
 

Hennes tal om sitt höga gage och framhävande av sin status som stjärna på 
den förestående turnén, understryker hennes nya femininitet som 
kosmopolitisk diva. 

Även den förestående debuten i Paris året därpå behandlades i intervjun 
med Dagens Nyheter. Att som svenska spela teater i Paris ansåg Sjöstedt vara 
mycket djärvt med tanke på hennes brytning. Hartman svarade att visserligen 
var det långt kvar innan dess, ”[m]en man lefver ju på förhoppningarna… Och 
med arbete går det väl… det hjelper för allt, tröstar, försonar allt… Och jag 
tror att den som verkligen vill fram, den skall komma fram…”.901 Här 
iscensätter Hartman sin nya image som en modig konstnärinna som har rest 
sig från sin personliga olycka med ett självförtroende som kan övervinna alla 
hinder. Den får stå i jämförelse med hennes tidigare image som en kvinnlig 
Alkibiades, den silverskedsfödda talangen som allt går väl i händer.  

Hartman sade sig också ha saknat teatern under denna ofrivilliga ledighet: 
”Teatern är ju mitt allt”, intygar hon.902 Men hennes ord associerar även till en 
syn på arbetet som en väg till försoning. Försoning med vem? Sannolikt 
kommunicerade hon här sin vilja att försonas med sin forna publik. Härmed 
går det att läsa hennes iscensättning till internationell diva som en strategi att 
återfå publikens vördnad. Hon fick frågan om hon verkligen inte tänkte 
återvända till Sverige: 

Det blef tyst en minut. 
– Ack , svarade hon, det skulle ju ej bero blott på mig, det berodde ju mest på… 
på verlden där hemma. Och ett är säkert – aldrig skall jag komma hem förr än 
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jag gjort mig ett berömdt namn i utlandet. Då kunde det ju hända. Men lyckas 
jag ej bryta min bana här, då må jag försvinna…903 
 
Hon ger sin publik ett löfte att inte återvända förrän hon har blivit en 

internationell stjärna.  Hartman börjar härmed iscensätta sig i sin nya 
femininitet som kosmopolitisk diva. 

I breven till Fredrikson hävdar hon åtskilliga gånger att hon inte ämnade 
spela i Stockholm på turnén. Det hade hon även sagt till Coquelin som dock 
”lever ännu i den ljufva tron att jag skall låta öfvertala mig att spela i Sthlm. – 
Nej, tack jag har fått jernvilja här i Paris. Men i Helsingfors och Göteborg ska 
jag spela, så lilla Gustaf du kommer nog och ser på din fordna ’flirt’”.904 
Hartman hade således inga problem att spela i nordiska städer inklusive 
svenska, men bara inte i Stockholm. Ansåg Hartman att Stockholmspubliken 
hade behandlat henne särskilt illa under mediedrevet, eller var hon rädd för att 
publiken i huvudstaden skulle protestera mot henne? Hur det än förhöll sig så 
indikerar det graden av komplexitet i förhållandet mellan Hartman och hennes 
stockholmspublik. Hon förklarade för Aftonbladets korrespondent i Paris: 

”Publiken i Sverige var ju alltid så snäll, så öfverseende emot mig, den skämde 
så bort mig. Men, ni förstår, jag har någon stolthet sjelf också.” 
”Men, ändå…” 
”Ja, om man en gång riktigt vill ha mig dit, så…, om man fordrar det…”905 
 

Detta uttalande provocerade en krönikör i Svenska Dagbladet som svarade 
med att ironisera över hennes ovilja att spela i Stockholm: 

[S]kulle nu publiken alldeles absolut fordra det, skulle man hemta henne med 
mildt våld d. v. s. spänna hästarne från hennes vagn och bära henne i gullstol 
(den gula metallen har en egen makt) upp på scenen och ge henne ett fackeltåg 
och en serenad eller ännu bättre, om stadens fäder, som de ju enligt tyska 
tidningars uppgift gjort med Sigrid Arnoldson, köpte in det hus der hon var född 
och satte upp en votitvtafla der, ja, då kunde det väl hända, att hon kunde tänka 
på saken och inte skulle visa sig alldeles obeveklig – men helst ville hon ändå 
slippa uppträda i Stockholm.906 
 

Hartmans divaprat i intervjun provocerade. Så gjorde även hennes höga lön 
för turnén. Dessutom retade sig krönikören på hennes hela iscensättning som 
diva samt att vissa journalister som Sjöstedt och Janzon skrev fram henne som 
en dylik. I ingressen till krönikan står det att den bland annat handlar om ”en 
stygg diva – som väl låter tala om sig eller god’dag sa’ lilla Ellen”.907 Det var 
iscensättningen som diva som upplevdes som provokativ, de stora 
pretentionerna, uppvaktningen, dyrkandet från publiken, gåvorna, guldet och 
kraven. Även Hartmans barndomsvän operasångerskan Sigrid Arnoldson får 
sig en känga för sin ryktbarhet och tyska tidningars påståenden. Här 
framkommer en sorts anti-divadiskurs som successivt skulle komma att öka 
närmare sekelskiftet 1900.  
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Hartman verkar dock in i det sista ha försökt slippa att få spela i den svenska 
huvudstaden, men det var en fåfäng förhoppning. Möjligtvis var oviljan en 
själviscensättning eller alternativt ett utslag av hennes nervositet. Hennes 
medverkan i Coquelins sällskap handlade framför allt om att hennes namn 
skulle sälja biljetter. Även Coquelin blev intervjuad: 

Allt under det han svept i en lätt morgondrägt förtärde sin choklad, yttrade han 
sin åsigt om den svenska skådespelerskan,”[...] Han var alldeles betagen i 
hennes talang, och förvånad öfver den intelligens, hvarmed hon, när hon för 
honom ”reciterade” på ett språk som icke var hennes eget, fattade alla 
skiftningar i detsamma, gaf karakteren och uttryckte de finaste nyanser.”C’est 
une nature tout-à-fait exceptionelle”, förklarade han, hon har en beundransvärd 
uppfattning och en energi och en arbetskraft sedan! Fru Hartman var, kort sagdt, 
enligt Coquelins förmenande, en sällspord talang och en artist af mycket hög 
rang. Hon förtjente med allt skäl att kallas för en ”étoile”.908 
 

Coquelins intygande av henns rang som stjärna underströk ytterligare 
Hartmans divastatus. Hon skrevs nu fram som likvärdig med Frankrikes stora 
skådespelare. 

Bilden av divan 
Enligt teaterforskaren Laura Engel var de kvinnliga artisterna under den 
romantiska epoken tvungna att framhäva en idealiserad femininitet i sitt 
privatliv för att uppväga det subversiva i deras yrke. Detta blev än mer viktigt 
senare under 1800-talet. De var tvungna att beslöja sin potentiella makt i 
offentligheten genom en air av normativ och gärna domesticerad femininitet. 
De kunde till exempel i sin image och självrepresentation betona sin roll som 
hängiven mor, trogen hustru eller tillgiven dotter. Operaforskaren Roberta 
Montemorra Marvin förtydligar hur det under 1800-talet allmänt ansågs att en 
kvinnas moral och inre egenskaper reflekterades i hennes utseende. Att denna 
föreställning i allra högsta grad var levande tydliggjordes i Oscar Holtermanns 
reaktioner på Hartmans utseende kontra hennes moral i förra kapitlet. 
Ansiktsdragen, kroppens form och kläder var koder som bar budskap. Bilder 
av kvinnliga artister, som på 1800-talet alltmer började cirkulera genom 
fotokonsten, var ett viktigt redskap för att sprida bilden av deras respektabilitet 
till den växande medelklasspubliken.909 

Den 15:e januari 1892 fotograferades Hartman av den kände franska 
fotografen Nadar. Enligt henne själv skedde det på hans begäran.910 David 
Mayer menar att medvetna skådespelerskor var noggranna i sina val av 
fotografer och att fotografernas status speglade skådespelerskans status.911 
Han skriver: ”We can follow the trajectory of of an actress’s career by reading 
the names of the photographers’ studios in which she has sat for portraits and 
costume shots.”912 Hartman brukade genomgående fotografer med det högsta 
renommé. Hur som helst accepterade Nadar Hartman som modell. Mot en 
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himmelsfond står hon rak i ryggen trekvartsvänd mot kameran i helfigur. 
Huvudet vrider hon åt motsatt håll än kroppens riktning och blickar ut i fjärran, 
eller kanske över en imaginär publik. Ansiktsuttrycket är lugnt och stolt med 
ett litet leende. Hon är iklädd en figuravslöjande aftonklänning med bara 
armar. Sidentyget är endera vitt eller i en mycket ljus kulör och runt 
urringningen, livets nederkant, armarna och fållen flyter skir, vit organza. Vitt 
ansågs allmänt signalera ungdom, oskuld och moralisk renhet. 

På bröstet sitter medaljen Litteris et Artibus som hon hade fått av Oscar II 
redan 1886 för framstående konstnärliga insatser. På bandet ovanför pengen 
med kungens bild är en krans med briljanter. Att få medaljen briljanterad var 
ett privilegium kungen skänkte vissa sceniska konstnärinnor.913 Höger hand 
håller Hartman på en stolsrygg på vars sits en mörk päls ligger nonchalant 
slängd. I vänster hand håller hon en solfjäder av svandun som ligger i linje 
med det långa släpet på klänningen som är svept framför hennes fötter. På 
armen har hon två armband varav det smalare ser ut att vara med briljanter. På 
ett litet bord bakom henne ligger pjäser i folioformat, eller möjligtvis 
rollhäften, samt en blombukett. Det var så här Hartman valde att presentera 
sig när hon stod inför sin internationella lansering. Glamorös världsdam och 
hårt arbetande konstnärinna. Beundrad av publiken i och med blommorna och 
belönad av etablissemanget i och med medaljen. Visserligen sade hon att ”det 
var löjligt” att bära medaljen, men hon gjorde det likafullt.914 Bilder och 
fotografier var ett sätt att göra reklam, men fotografiet av Nadar spreds 
sannolikt aldrig till Norden. Porträttet är en visuell iscensättning av en diva. 
Nadar tog vid samma tillfälle minst en porträttbild av Hartman, bild nr. 10.915 
Även där är den briljanterade medaljen i fullt fokus på hennes vänstra axel. 
Men nu är den voluminösa solfjädern svept om Hartmans hals så den bildar 
illusion av en svandunskrage. Det skapar en närmast eterisk inramning av 
Hartmans mjuka drag och öppna ansiktsuttryck. 

En annan avbildning som gjordes av Hartman under tiden i Paris letade sig 
dock till Stockholm och hänger nu på Dramaten i Paulikaféet.916 Det är en 
bronsmedaljong av Verner Åkerman (1854-1903) där Hartmans ansikte 
framträder i halvprofil. Ögonen är halvslutna och hon har ett litet, smått 
ironiskt leende på läpparna, troligtvis det som kallas maliciöst och som var 
hennes signaturleende. Det är inte en avbildning av Hartman som den 
segrande flickaktigheten. Detta är en mer mogen och sensuell kvinna. Hon ser 
lätt nyvaken ut och om det inte vore för det prydligt uppsatta håret skulle hon 
nyss ha kunnat stiga upp ur sängen. Det ger en aning om vad som åsyftades 
med uttalandena om Hartmans sensualism och hennes ovanligt rörliga 
ansiktsuttryck. I nordisk press meddelades det att Hartman satt modell för 
denna medaljong och det framkom även i en intervju. Detta var självklart 
reklam inte bara för konstnären utan även för Hartman. Hon var nu en person 
som fotografer och konstnärer ville ha som modell. Hon hade 1888 målats av 
Hanna Pauli.  
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Reklampuffar och protesterna mot dem 
Det gjordes onekligen en hel del reklam på olika sätt om Hartman i nordisk 
press inför Coquelinturnén. Ett sätt var att hon omskrevs i pressen med 
intervjuer och andra notiser som att hon exempelvis blev avbildad av 
konstnärer. Ett annat sätt var att pressen förmedlade rykten, eller kanske 
snarare skvaller, som det kan ha legat en realitet bakom, som exempelvis att 
Sardou skulle skriva en roll åt henne. Ett annat rykte som togs upp av flera 
tidningar var att hon hade varit nära att få debutera på Théâtre Français. Ryktet 
berättade att kvällens kvinnliga stjärna hade blivit sjuk och att Coquelin då 
ville att Hartman skulle göra ett inhopp, men för en gång skull var hon inte 
närvarande på teatern, till sin stora förtret. Vad hon själv spred ut, vad 
Coquelin lät sprida ut, och vad som i sin tur kom från Fredrikson eller 
Molander, eller möjligtvis Pehr Staaff som hon också hade kontakt med fast 
breven är försvunna, är omöjligt att avgöra. 

I nordisk press skrevs det om i stort sett alla rykten eller nyheter om henne 
vilket provocerade. Det sågs av vissa journalister som ett modernt och 
dekadent sätt av hennes beundrare att arbeta för hennes återkomst till 
Dramaten. Nya Dagligt Allehanda protesterade mot dessa så kallade 
”fantasifoster”, vilket även Borås tidning plockade upp. I artikeln 
”Reklamerna för Ellen Hartman.” anläggs det ett nationalistiskt perspektiv. 
Det framhävs att trots att Stockholm ännu gör motstånd mot det ”allra 
fräckaste slaget af reklamer”, skrivs Hartmans reklam fram som ett hot mot 
landets egen konst ”som har kärna och framtidslöfte. […] Det bör icke vara 
’dekadensfjantar och ’grilljannar’ som bestämma smaken i vår hufvudstad. 
Vår svenska konst har för ädla och stora traditioner för att man skulle låta den 
på det sättet gå under”.917  

Reklam kopplas här till dekadensfjantar och grilljannar, som var 
slanguttryck för tidstypiska versioner av dandys i Stockholm. På detta sätt 
länkas reklam till fin-de-sièclementalitet och modernitet till att vara ett i första 
hand utländskt, och i andra hand ett storstadsfenomen, som hade något 
degenererat över sig. I dag skulle det ha kallats queer. Artikeln passar även på 
att sprida en mothistoria som är en förminskande anekdot om Hartmans 
skådespelarkonst: ”Det heter däri att Coquelin, som instruerar fru Hartman, 
strängt skall ha ålagt henne att lägga bort det, som bland Stockholmarne 
skaffat henne så många tanklösa beundrare – hennes grimacer. Han vill 
naturligtvis att teater skall vara teater, icke varieté.”918 Här associeras även 
Hartmans konst till genren varieté som konservativa krafter ansåg vara 
dekadent och osedlig och en del av den degenererade moderniteten.919 

Madame Hartman i Moskva 
I mars 1892, tio månader efter att Hartman skandaliserad lämnade Stockholm, 
debuterade hon i Moskva som fransktalande skådespelerska. Nordiska 
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tidningar rapporterade från turnén. Också nu delades pressen i två läger. 
Konservativa tidningar framhävde med illa dold skadeglädje de dåliga vitsord 
Hartmans franska uttal fått i vissa ryska recensioner medan de liberala 
tidningarna framhävde hur hennes spel värderats. Det rapporterades 
översättningar av vad de olika tidningarna skrivit både från Moskva och Sankt 
Petersburg.920 Hartman själv verkar dock ha varit nöjd med sitt 
”herkulesarbete” som hon själv kallade det, eller i alla fall så hävdade hon det 
för Molander.921  

Min debut i Moscou (trots min förfärliga rädsla) gick med glans. Nu vill 
Coquelin att här skall göras reklamer och bråka för mig, jag ville helst spela 
med de andra, då har publiken inte så stora fordringar. Men dessa herrar äro 
svåra att ha och göra med. Jag har telegrafiskt fått en massa anbud om gästspel 
det ena löjligare än det andra.922 
 

Av citatet blir det tydligt att Coquelin ämnade få så många biljetter som 
möjligt sålda på Hartmans namn. Trots att Hartman hävdar att hon inte vill att 
det ska göras mer reklam för henne än de andra skådespelarna i ensemblen, 
motsägs detta implicit av att hon berättade om det för Molander. Snart skulle 
hon komma till Helsingfors med Coquelin och genom denna information 
spred hon indirekt hur viktig hon ansågs av Coquelin och impressarion Glaser. 
Av anbuden att döma, även om Hartman dömde ut dem som löjliga, verkar 
skådespelerskan i alla fall ha väckt nyfikenhet i Ryssland, en nyfikenhet som 
hon också förmedlade till Molander. Åbo Underättelser hade fått en rapport 
från Moskva där Hartman berättade både om sitt stora arbete (hon hade i 
genomsnitt arbetat åtta timmar om dagen) och sin stora nervositet:  

Men… o, hvad jag nu är rädd! Tänk att måsta på nytt debutera på ett främmande 
språk inför en främmande, absolut okänd publik, och det med Coquelin som 
motspelare och’ – tillade hon med en komisk anstrykning på rösten – ’detta allt 
ännu på en fredag och den 13 i månaden!923 
 

Debuten i Moskva var Hartmans debut som internationell diva. Det går även 
att läsa den som hennes första comeback. Hartman framhäver här att hon 
möter en ny publik som hon inte känner och som inte känner henne. Här 
tydliggör hon hur viktig relationen var mellan en stjärna och hennes 
hemmapublik. Hartman iscensätter också här sin ödmjukhet som 
skådespelerska genom att framhäva sin nervositet inför sitt arbete på scen. 
Detta är något som nu kommer att följa henne i karriären och därmed vara en 
del av hennes image. Trots divans stora konstnärlighet och popularitet förblev 
hon alltid nervös innan en föreställning. Ibland följde nervositeten med henne 
även upp på scen. Reportern i Moskva vittnade om att den där var märkbar: 

[J]a riktigt rädd och osäker i åtbörder; accenten var – ja den var i första akten 
ej fransk. Emellertid vann hon snart herraväldet öfver sig sjelf, spelet gick 
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jemnare, replikerna föllo otvungnare och publiken insåg snart att den inför sig 
hade en skådespelerska af rang. Redan i tredje akten var bifallet starkt och spelet 
utmärkt. Fru Hartman fick t. o. m. inför öppen ridå applåder, inropades flera 
gånger och efter aktens slut fick hon mottaga blommor i massa, hvaribland 
speciellt märktes en stor praktbukett med band i blått och gult.924 
 

Recensionen tyder på att Hartman var ovan på sitt nya språk, hade en märkbar 
brytning, samt var osäker i rörelser och gestik. Med Hartmans rutin låter detta 
konstigt, om det inte var så att hon var mer eller mindre paralyserad av 
nervositet; ett tillstånd som inte är otroligt när scenskräck sätter in. Det tyder 
på att Hartman, som fått tydliga och ingående instruktioner av Coquelin, 
kände sig obekväm. Hon var inte van att få så bestämd regi som hon här hade 
fått. Men enligt vittnet överkom hon efter ett tag sina nerver. 

Det går också att konstatera att teaterns koder med inropningar, 
lagerkransar eller blombuketter, gärna med band i nationalistiska färger som 
kunde symbolisera både artisten, givaren eller en uppskattande publik, var ett 
internationellt system som upprepade sig var än divan uppträdde. Väl i 
Stockholm förklarade Hartman: ”Ryssland är ett förtjusande originelt land. 
Moskwa wäckte i synnerhet min beundran.”925 Denna typ av recension av den 
stad som divan senast besökt var också ett mönster som Hartman här började 
anamma och som hon höll fast vid. Det kan även vara så att denna fråga var 
vanlig från journalister. 

Av brev till Molander framgår det även att hon under turnén i Ryssland 
repeterade I telefon översatt till franska med truppen. 926 Hon ber Molander 
skicka henne ett svenskt manus, som hon förvånansvärt nog inte har, eftersom 
hon måste lära de franska skådespelarna deras nyckelrepliker på svenska. Det 
innebär att hon hade rollen memorerad. I en intervju sade hon sig också kunna 
spela den ”i sömnen”.927 Visserligen hade hon spelat den många gånger, men 
nu hade hon inte spelat den på närmare ett år och däremellan arbetat in flera 
roller på franska. Hartmans minne för text torde alltså ha varit mycket gott och 
hon hade en väl utvecklad teknik för att hålla olika roller levande i sitt minne.  

I Finland spelade hon I telefon med alla roller besatta av Svenska Teaterns 
ensemble och publiken var nöjd. I Stockholm skapade däremot I telefon 
mycket protester och tidningarna skämtade om den språkförbistring som rådde 
på scen. Hartman hade engagerat skådespelaren Georg Skånberg i rollen som 
Birger. De två spelade på svenska, medan resten av ensemblen pratade 
franska. Protesterna handlade om att man hade velat höra Hartmans franska i 
denna roll samt se en fransk tolkning av ”Birgers genomsvenska roll”.928 
Ursprungligen var det meningen att Coquelin skulle ha spelat Birger mot 
Hartman och att de båda skulle ha spelat på franska. Till en landsortstidning 
förklarade hon: ”Ni kan inte ana hwad det är swårt att göra en sådan der 
urswensk roll på franska, som man förut tröskat igenom så många gånger på 
eget modersmål.”929 Sannolikt hann varken Coquelin eller Hartman repetera 
in rollerna. Slutresultatet blev en svenskfransk mix. 
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Madame Hartman och Monsieur Coquelin i Finland 
Efter Moskva och Sankt Petersburg gick turnén vidare till Finland där de först 
spelade i Wiborg och sedan i Helsingfors. Coquelin verkar ha uppträtt som 
Hartmans beskyddare. På en frukost för Coquelin på Societetshuset i 
Helsingfors var det någon som varnade honom för att risken fanns att 
biljettförsäljningen i Stockholm skulle påverkas negativt på grund av 
Hartmans skandalhistoria: ”’Je proteste’ var den ridderlige fransmannens svar, 
och hans med eftertryck utslungade ’c’est une infamie!’ bragte alla närvarande 
skvallertanters bakdanteritankar att krypa i skrinet.”930 Tidningar rapporterade 
att det verkade råda det bästa samförstånd mellan Coquelin och Hartman, samt 
att fransmannen var intagen av svenskans begåvning och alltid försvarade 
henne, exempelvis när föreningen Alliance Française bjöd Coquelin på 
frukost: 

En äldre dam vände sig till honom med en fråga, om han värkligen tyckte, att 
fru Hartman ägde talang. 
- Men madame, utropade Coquelin. Det är ju liktydigt med att fråga, om jag är 
dum! Var icke fru Hartman medinviterad till någon fest för Coquelin, upptog 
han det alt annat än väl, ehuru tilläggas bör, att detsamma äfven torde ha varit 
fallet, om han ej var inbjuden, då festen gälde henne.931 
 

Divakoderna som tillägnades Hartman kom nu allt tätare. När hon exempelvis 
var inbjuden till en konsert hos Akademiska sångföreningen möttes hon av ett 
niofaldigt hurra och en stor blomsterkorg. När hon efter avlyssnad konsert 
tackade och avlägsnade sig utbröt åter ett niofaldigt hurra.932 Vid hennes entré 
på scenen på Wiborgs teater ”utbröt en åska af applåder, som i tio minuter 
hindrade henne från att säga ett ord”.933 Un crâne sous un têmpete som 
spelades på svenska ”försatte publiken i extas” och när hon utförde monologen 
Oui ou non, som spelades på franska, måste hon ge den ”da capo”.934 Att 
Hartman som kvinnlig huvudrollsinnehavare spelade mot en erkänd 
internationell stjärnskådespelare som Coquelin gav henne onekligen en 
internationell divanimbus. Coquelin och Hartman blev även inbjudna att se en 
föreställning av Svenska Teatern samt en föreställning av Finska Teatern 
(Suomalainen teatteri). Efter dessa händelser hade Coquelin, förutom att 
tacka, uttalat sig om de enskilda skådespelarnas prestationer.935 Huruvida även 
Hartman fällde något omdöme är okänt.  

Divakoder: Folksamlingar vid divans ankomst eller avfärd 
En diva som anländer eller lämnar en flygplats, ett hotell eller en konsert 
attraherar ofta en folksamling av nyfikna som samlats för att få en glimt av 
henne. Divan som går snabbt och riktat genom folkmassan samt söker gömma 
sitt ansikte bakom en hatt eller ett par solglasögon är en välbekant och typisk 
bild av den kvinnliga celebriteten i 1900-talets och 2000-talets nöjesindustri. 
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Den har sitt ursprung i 1800-talet. Det finns otaliga skildringar av 
folksamlingar som mött upp för att hälsa eller vinka av exempelvis 
operadivorna Jenny Lind och Christina Nilsson.  

När Coquelins trupp lämnade Finland med tåg hade en folksamling samlats 
på stationen för att en sista gång få en glimt av stjärnorna.936 Hartman färdades 
i den mest exklusiva vagnen tillsammans med Coquelin, impressarion Glaser 
och den franska skådespelerskan Mademoiselle Malvau. Resten av ensemblen 
fick färdas i en lägre klass. Det kan ses som Coquelins officiella uppskattning 
av Hartman vilket ytterligare underströk hennes stjärnstatus. Denna 
hierarkiska indelning av skådespelare under turnén där stjärnorna åkte första 
klass och de andra tredje, var ett system som fortsatte i Sverige under första 
halvan av 1900-talet.937 

När Hartman anlände i Stockholm hade mellan 500 och 600 personer 
samlats på kajen där Finlandsbåten lade till. Smålandsposten hade en 
korrespondent närvarande som rapporterade om de franska skådespelarnas 
yttre. De beskrevs som ”små, feta, svartögda och olivhyade galliskor och 
galler – en af desse med sängfilt över axlarne - och alla med omisskännlig 
’artistprägel’”.938 Coquelin ansågs ha en intelligent ”kypare-fysiognomi”.939 
Skildringen tyder på att en av de ledande tidningarna i drevet mot Hartman 
inte bara ägnade sig åt misogyna uttalanden, utan även rasistiska. Genom att 
framhålla mannen med filt över axlarna underströk journalisten att 
skådespelarna tillhörde en bohemkrets som var annorlunda och, underförstått, 
mindre värda än respektabla borgare. Hartman som var iklädd en ljusgrå 
sommarkappa och hatt med flor, möttes av sin bror Fredrik Hedlund och 
”kilade i språngmarsch fram genom åskådarehopen och tullpaviljongen direkt 
in i den heltäckta droskan”.940 Trots att den anonyme reportern var klart 
negativt inställd mot Hartman och uttalade sig mycket ironiskt nedlåtande om 
henne, kommunicerade han divaprosa med sin bild av divan som med nedfällt 
flor över ansiktet tränger sig fram genom folkhopen till den täckta vagnen. 
Fredrik Hedlunds roll kan ses som en ställföreträdande livvakt. 

Efter rymningen 1891 hade Hartman fått beundrare som även följde hennes 
privatliv. Det är troligt att vissa av dessa hade gjort det även tidigare under 
hennes karriär, men under 1890-talet började det även skrivas i pressen om 
dessa beundrare. Det tyder på att temperaturen i intresset hade höjts för divan 
och att hennes fans nu hade börjat omfatta sin idol med en svärmisk dyrkan 
som skulle kunna kallas feber. 

Nyfikna folksamlingar runt Hartmans avresor och hemkomster kom att 
bestå. När Hartman hade lämnat teatern och gift om sig 1898 samlades en 
folkmassa vid tåget för att vinka av henne. Folk trängdes både i vestibulen, 
väntsalen och ute på perrongen. Polis fick bana väg så att järnvägspersonalen 
och de resande kom fram till tåget. En del löste biljett till Liljeholmen för att 
kunna åka med en bit i samma tåg som divan. I Dagens Nyheter stod det: 
”Bredvid oss hade vi en dam, som klagade öfver att hon stod blott på ett ben. 
Men hon såg ändå inte så bedröfvad ut som en sådan situation skulle kunna 
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förutsätta. Hon skulle ju få se fru Hartmann resa!”941 Även när Hartman hade 
abdikerat från divarollen på Dramaten bestod hennes beundrares feberaktiga 
intresse för henne. 

Divakoder: Exklusiva rum och nationella särdrag 
Att ha sin bostad på en statusfylld adress är en divakod. Så är också att under 
en turné eller ett gästspel bo på ett exklusivt hotell. Hotellet representerar 
artistens tillfälliga hem och ska därför reflektera celebritetens omgivning 
dagligdags. Ett vackert och dyrt hotell speglar gästens sociala anseende. När 
Hartman anlände till Stockholm valde hon inte att bo hos sin mor eller någon 
annan släkting. Hon tog som Coquelin och alla andra internationella 
celebriteter, in på Grand Hôtel. Hartmans val under turnén med Coquelin var 
att iscensätta sig som en kosmopolitisk diva på genomresa och denna 
femininitet förstärktes av det exklusiva hotellet.  

Där tog hon emot pressen. Journalisten Hjalmar Ekerot beskrev rummet 
och jämförde det med andra internationella divors hotellrum: ”Der såg man 
icke dessa stora reskoffertar á la profryttare, som vi mera än en gång funnit i 
mången ryktbar operadivas mottagningssalong under hennes besök i 
Stockholm. Allt var elegant, enkelt, men på samma gång komfortabelt.”942 
Med denna jämförelse med andra gästande divor framhävdes Hartmans enkla 
elegans. Genom att betona att hon inte hade förändrat sina vanor i grunden 
trots sin nya internationella status, skrev Ekerot fram en sorts svensk kvalitet 
hos divan. Huruvida det var Ekerots val att framhäva Hartmans så kallade 
enkelhet som svensk, eller om detta var en medveten själviscensättning som 
diva från Hartmans sida, är omöjligt att säga. På scen hade dock Hartman valt 
att påminna publiken om sin svenskhet genom sin kostym i La mégère 
apprivoisée. Borås Tidning förmedlar att Hartmans Cathérine bar en blond 
peruk och en dyrbar dräkt i de svenska blå-gula färgerna.943 Hartman hade 
med andra ord gjort en poäng av att visuellt påminna publiken om sin 
nationalitet trots att hon i rollen talade franska. Den blonda peruken i 
kombination med hennes blå ögon förvandlade hennes utseende till det 
ikoniskt svenska. Detta var även Christina Nilssons färger och därmed 
förstärktes likheten mellan Hartman och den äldre internationellt kända 
operadivan.  

Efter att ha försäkrat Hartman om hur hennes konst var saknad i Stockholm 
ställde Ekerot frågan om hon nu tänkte återvända till Dramaten? ”Fru H:s förut 
så glada och vänliga anlete öfverfors för ett ögonblick af en mörk skugga. - 
Nej, det tror jag inte! – svarade hon allvarligt och bestämdt”.944 Slutligen fick 
hon även svara på frågorna hur hon klädde sig i vardagslag, vad som var 
hennes favoritfärg och vilken roll som hade intresserat henne mest.945 Dessa 
frågor hade i förväg ställts av ”en mängd ’rysligt nyfikna, men för 
upplysningarne uppriktigt tacksamma damer’”.946 Intervjun avslutades med 
bönen om ett rollporträtt från La mégère apprivoisée, vilken beviljades.  
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Divakoder: Feber och polis 
Affischer på Coquelin hade i dagar prytt Stockholms annonspelare. 
Bokhandlarna hade i sin tur letat fram fotografier av Hartman, vissa även 
signerade, som de hade ställt fram i sina skyltfönster.947 Feber är en divakod 
som det gick inflation i under 1800-talet. Emélie Högqvist inspirerade 
Helsingfors till feber på 1830-talet. Jenny Lind smittade inte bara publiken i 
Stockholm utan även i metropoler som London, Berlin och New York. I 
Stockholm hade en Ellen Hedlund-feber brutit ut i slutet av 1870-talet och 
även Hartmans gästspel i Helsingfors 1889 utmärktes, genom sina uttryck av 
upphetsad stämning som kan liknas vid feber. Efter Hartmans gästspel och det 
strax efterföljande dito av den internationellt kända finländska operadivan 
Alma Fohström i den finska huvudstaden, försökte Åbo Underrättelser 
beskriva stämningen: 

Fröken Fohström och fru Hartman, presenter, biljetter, fester, recetter, 
briljanter, galanter, buketter i lyraformat, i korgformat, i mindre hösåteformat, 
i bomber och granatformat, smattrande, listiga applåder, misslyckade parisiska 
dito — det är en röra, som rört i hop lifwet i hufwudstaden den senaste tiden, 
[…].948 
 

Alla de uttryck som listas i citatet tillhörde under 1800-talet publikens 
normsystem för divakoden feber. Tidningen berättar även hur den stora 
allmänheten i sin tur blev intresserad av dessa enskilda fans. Folk ville veta 
vem eller vilka det var som exempelvis gav juveler, drog Hartmans vagn eller 
skickade pianot till ångbåten.949  

Det finns dock en avigsida hos alltför dyrkande beundrare, särskilt om det 
är många på samma gång. När publikens kroppstemperatur når farligt höga 
höjder måste ett febernedsättande preparat sättas in. Wayne Koestenbaum 
preciserar: ”Where there is fever, the need for police arises.”950 Polisen ska 
förvisso agera som lugnande medicin på folkmassan, men deras närvaro 
innebär också att folksamlingen blir medveten om det potentiella hot den kan 
utgöra. Polisens beskydd ökar onekligen stjärnglansen runt artisten i fråga. 

Inför Hartmans uppträdande i Stockholm 1892 resonerade tidningarna om 
hur hon skulle bli mottagen av publiken. Skulle de bua ut henne eller hylla 
henne? Det skvallrades i Stockholm om att aristokratin skulle bojkotta 
föreställningen, men även för risken att ägg eller annat skulle kastas in på scen. 
Hartman var själv orolig för detta, och lär förgäves ha bett Coquelin och 
impressarion Glaser att ställa in föreställningen.951 Hur mycket av detta som 
var en genuin oro, en själviscensättning eller en kombination av de två är 
okänt. Otvivelaktigt är dock att ryktena skapade en del skriverier i pressen. I 
förlängningen måste det ses som reklam för premiärföreställningen på den 
provisoriska operan på Svenska Teatern; samma scen som Hartman hade 
debuterat på femton år tidigare: 
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Till den ändan säges polisen ha varit mycket talrikt representerad där, 
hufvudsakligast den detetektiva, inalles till ett 40-tal efter rang och anciennitet. 
Så voro kommissarierna placerade på parkett och första raden, 
öfverpoliskonstaplarna på 2:dra och de simpla konstaplarna på 3:dje raden. 
Dessutom hade polismästaren utvärkat sig tillträde äfven till scenen, i fall 
sådant skulle finnas nödigt.952 
 

Att behöva polisiär makt för att skyddas från publikens påträngande dyrkan 
eller avsky är en divakod. Idag är den vanlig, framförallt i filmstjärne- och 
rockmusikvärlden. I stort sett ingen internationell superstjärna visar sig 
offentligt inför en stor publik under exempelvis turnéer, utan skydd från vakter 
eller polis. På 1890-talet var den som divakod förvisso inte ny, men dock 
ovanlig i Sverige. Vid Jenny Linds sista gästspel i Stockholm 1848 tillkallades 
polis eftersom det uppstod slagsmål utanför biljettkontoret. Detta var första 
gången polisen var tvungen att skapa en kö av en folkmassa som ville köpa 
biljetter till en teaterföreställning.953  

Möjligtvis hade polisen lärt sig läxan att ta publikens känslor för en diva på 
allvar, efter en händelse på Blasieholmen, sju år före Hartmans gästspel som 
allmänt ansågs som en nationell katastrof.  Den svenska operadivan Christina 
Nilsson gjorde i september 1885 ett gästspel i Stockholm. Efter sin sista 
konsert på Musikaliska Akademin hade hon lovat att sjunga gratis för folk från 
balkongen på Grande Hôtel. Nilssons ikoniska stjärnstatus hade lockat dit 
cirka 30 000 människor. Efter att hon sjungit ett par folksånger och folk skulle 
lämna platsen utbröt panik. Ett tjugotal personer trampades ihjäl, mest kvinnor 
och barn, och ett sjuttiotal skadades.954 Sångerskan hölls ansvarslös för 
händelsen. Skulden lades helt på polisen som hade varit underbemannad och 
misslyckats med att upprätthålla ordning. Den så kallade Christina Nilsson-
olyckan är en klar indikator på hur tidens stora divor väckte en nyfikenhet som 
krävde polismaktens hjälp att upprätthålla ordningen bland publiken. 

Polisen behövde inte ingripa vid Hartmans entré, men de ansågs behöva 
vara där. Operans direktör Conrad Nordqvist, som också var orolig för 
protester, såg till att järnridån var redo att snabbt kunna fällas ner.955 Salongen 
var fullsatt och det massmediala intresset var på topp och registrerade 
publikens sociala ställning. Wiborgsbladet rapporterade: ”Och hvad mera var, 
hon mottogs af frackar och stora toaletter, hvarmed man inte ens hälsade 
Madame Ristori eller Rossi. Nå, nå, man kände dem häller ej så väl, 
åtminstone ej deras privathistoria.”956 Överklassen var med andra ord 
närvarande. Mottagandet var till och med större än för de internationellt kända 
italienska stjärnskådespelarna Adelaide Ristori och Ernesto Rossi. 
Skådespelaren Anders de Wahl som också var där premiärkvällen förtydligar 
hur mottagandet från de kungliga var avgörande för Hartmans möjligheter att 
kunna återvända till Stockholm och Dramaten.957 Enligt de Wahl reste sig de 
kungliga sig och applåderade hennes entré och resten av publiken med dem. 
Till Finland telegraferades det till tidningarna att salongen var fullsatt och:  
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Kronprinsen närvarande, societeten mäst från bourgoisien. Hon [Hartman] 
mottogs med stark välkomstapplåd, vid slutet sex inropningar och otaliga 
buketter. Stämningen var mycket välvillig, erkännande, men i sin helhet lugn. 
Publiken delvis reserverad, delvis energiskt entusiatisk.958 
 

Här förtydligas att den största delen av överklassen kom från borgerligheten. 
Många aristokrater valde uppenbarligen att hålla sig borta. Publiken höll sig 
lugn, en del var till och med reserverade, medan andra öppet gav uttryck för 
sin välvilja. Wiborgsbladet intervjuade en åskådare som sade: ”’Jag ville bara 
in under fem minuter’, yttrade en herre, som stod och tittade på de talrika 
ekipagen. ’Franskan förstår jag knappt till husbehof, men jag ville blott se fru 
Hartmans första entré och hur man tar emot henne. Ehuru det var väl dyrt.’”959 
Publikens mottagande av Hartman på hennes comeback i Stockholm var i sig 
en händelse som lockade publik att betala de dyra biljetterna; en parkettbiljett 
kostade 10 kronor.960 Hartmans entré beskrevs ingående: 

Då hör man ljudet af en stormande träta, ett par duktiga örfilar smälla, och öfver 
scenen rusa tvänne tjänare förföljda af den rasande Catharina, argbiggan, lilla 
fru Ellen. När hon stannar midt i fonden brister en applåd lös. Hon vänder sig 
mot publiken och böjer hufvudet. Applåden fortfar, hennes hufvud sjunker 
djupare. Applådåskan tilltager i styrka, hennes hufvud sjunker ännu djupare, 
djupare. Hon ser icke upp ett ögonblick, och då applåden aldrig vill upphöra, är 
hon, gripen af rörelse, färdig att sjunka till golfvet och måste stödja sig mot en 
stol. Så tystnar man – och hon reser sitt hufvud upp, stolt, lycklig. Hon känner 
att hon vunnit, att allt är glömdt och förlåtet - - -961 
 

Denna iakttagelse är en divaprosa där entréen framställs som ett närmast 
mytologiskt divanummer och det är skrivet inifrån Hartmans perspektiv. 
Läsaren får vara närvarande på scenen och ta del av Hartmans varje rörelse 
och känsla. Divaprosan framställer Hartman som en hjältinna i en roman. 
Artikeln avslutas med att konstatera succén: ”Och hon förtjänade den förvisso. 
Må man besinna situationen och tänka sig den väg, det i slikt fall sannolikt 
burit för de flesta. Hon öfvervann svårigheterna och bröt sig med energi och 
flit och talang en ny hedrande väg. Hon har rätt att vara stolt däröfver.”962  

Den väg som antyds som de flesta i Hartmans situation skulle ha tagit, 
tolkar jag som den fallna kvinnans väg. Moraliskt mördad, som Oscar 
Holtermann benämnde det, återstod för en kvinna under fin-de-siècle bara en 
väg, att finna sin utkomst: genom sin sexualitet och att sälja sin kropp. Denna 
väg hade Hartman genom sin energi och viljekraft svängt av ifrån. Det väckte 
beundran. Hufvudstadsbladet skrev: 

Hon kom, sågs och segrade. Weckans kanske märkligaste tilldragelse, huru 
skulle jag wäl kunna med tystnad förbigå den, att Stockholm haft glädjen att 
återse en af sina ”divor”, ett af den oberäkneliga stora publikens mest 
bortskämda barn, ”elfwan m. m. fru Ellen Hartman.963 
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Runt gästspelet utvecklades divaprosa av vissa tidningar. Den kan läsas som 
att Hartmans divastatus innebar rättigheter att ta sig vissa friheter. Hon stod 
inte längre på samma nivå som vanliga dödliga.  

Gästspelprogrammets upplägg 
Programmet på Coquelinturnéen var varierat. Redan i Finland lade Coquelin 
in Hartman varje kväll, endera i kvällens huvudnummer eller som en för- eller 
efterpjäs, eller som mellanakt Därigenom fick folk möjlighet att se henne varje 
kväll. Hartman exploaterades ekonomiskt maximalt som affischnamn. Detta 
mönster följde Coquelin i Stockholm förutom på turnéns premiärkväll då 
enbart Thermidor av Victorien Sardou spelades på operan.964 Andra kvällen 
spelades först en så kallad pièce de ridau i en akt Le jurons de Cardillac av P. 
Bertou och sedan La mégère apprivoisée med Hartman som huvudattraktion. 
När huvudnumret var något annat, i Stockholm exempelvis Le Député de 
Bombignac av M. A. Bisson, spelade Hartman efterpjäsen Un crâne sous une 
tempête av Dreyfyss på svenska mot Coquelin.965  

Pjäsen handlar om en ung fru som konfronterar sin man när han kommer 
hem sent en kväll. Trots försök att förklara sig blir han hela tiden avbruten i 
sin ansats av frun som slutligen utropar något som - Nå men så tala då! 
Coquelin svarade med sin enda replik: ”Jag får ju inte tala svenska.”966 Vid 
Coquelins replik på svenska jublade publiken, men Gustaf af Geijerstams åsikt 
var att det ”bidrog knappast att höja det konstnärliga intrycket”.967 I Finland 
hade Coquelin endast sagt ”Jag får ju inte tala”, men dock på klingande 
finlandssvenska.968 Kommentaren visar hur vissa kritiker föraktade allt spel 
som var det minsta publikfriande. af Geijerstam ansåg att Hartman spelade 
den unga frun med det ”sprittande lynne, som alltid bidragit att göra henne 
populär, men det har derjemte i hennes spel kommit något artistiskt seriöst, 
som tyder på konstnärlig utveckling”.969 Hartman spelade även en monolog 
på franska Oui ou non, som handlade om en ung flicka som tvekar om vad 
hon ska svara på ett frieri. 

Efter Coquelins avskedsföreställning blev den franska skådespelaren och 
Hartman bjudna på supé av skådespelarna på Dramaten. Gustaf Fredrikson 
utbragte en skål för Coquelin som i sin tur höll ett uppskattande tal om 
Stockholm. Fredrikson höll också ett tal till Hartman där han uttryckte sin och 
sina kollegors glädje att återse henne och förhoppningen om att detta inte 
skulle vara det sista besöket.970 Detta var säkert Fredriksons förhoppning, men 
den skulle senare visa sig inte delas av alla Dramatens skådespelare. 

Madame Hartmans franska och svenska 
Recensenterna skrev allmänt beundrande om Hartmans gestaltning och 
framhöll också det stora arbetet med det franska språket som låg bakom. Hur 
bra Hartmans franska uttal verkligen var är naturligtvis omöjlig att avgöra, 
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men en aristokratiskt kräsen och världsvan man som Erik af Edholm ansåg att 
den var ”ganska god”.971 

Litteraturhistorikern, politikern och kritikern Karl Warburg (1852-1918) 
anser sig inte ha kunskap nog att kunna bedöma Hartmans franska, men menar 
att de kortare ”hurtigare” replikerna fungerade bra, medan de längre 
monologerna, särskilt i tredje akten, var svårare.972 Warburg påpekade också 
hur pjäsen i Derains omskrivning blivit mer av fransk fars, vilket Warburg 
ansåg passande. Särskilt ansåg han att det var lämpligt att Coquelins Petruccio 
omvände Chatarina ”med skämtsam öfverlägsenhet, såsom en munter lek”.973 
Denna humoristiska tolkning prisade Warburg som överlägsen Emil Hillbergs 
Petruccio på Dramaten 1890 mot Hartman. Hillberg gestaltade Petruccio som 
”den kraftiga, mognade mannen, som med en viss ädel manlighet botar 
hustrun, såsom en läkare sin patient”.974 Warburg skriver: 

Det är intet ringa vitsord åt fru Hartmans Katarina, att hon mäktade göra sig 
gällande vid sidan af Coquelins mästareskepnad. Det gäller […] att uppfatta 
denna figur naivt, icke som en grälmakerska af yrke, utan såsom ett hetlefradt 
barn, som icke hunnit ur slynåren. Och i denna anda gaf fru H. rollen. 
Öfvergången motiveras genom att man strax från början märker, att Petruccios 
frieri, trots allt hvad Katarina må säga, är henne mycket välkommet, och att hon 
därför i hjärtat önskar behaga honom. Fru Hartman använder, efter fransk smak, 
i gester och uttryck något starkare medel än man varit van vid i hennes svenska 
roller, men detta hindrar icke, att hennes Katarina genomgående är fint 
genomförd; det blifver en värklig karaktärsskildring och icke tom burlesk.975 
 

Hartman gjorde således Chatarina mycket ung, men enligt Warburg spelade 
hon även fram Chatarinas underliggande känsla av kärlek till Petruccio redan 
från början. Här framkommer även att Hartmans gestik var annorlunda när 
hon spelade mot Coquelin. Warburg menar att de var gjorda med ”starkare 
medel”, vilket tolkas här som större gester än annars, mer skulpturala poser 
och mindre vardagsnära rörelsemönster. För replikerna innebar det sannolikt 
att de var mer sjungande och troligtvis mindre så kallat naturligt eller 
vardagligt uttalade. Den anonyma recensenten i Göteborgs Aftonblad tyckte 
däremot inte att Hartman gjorde sig gällande på samma sätt som hon hade 
gjort på Dramaten. Han skriver: ”Hon föreföll obetydligare, färglösare”, exakt 
varför kunde han inte avgöra, men kanske var det omgivningen eller kanske 
språket.976 

August Emil Eggertz, bakom signaturen Gert, sade sig inte längre kunna se 
Hartman med samma nöje som förr, vilket han intygade inte hade att göra 
med, vad han kallar, hennes lustresa, ”som jag inte har ett dugg med att göra, 
och hvilken jag önskar måtte bekomma henne väl. Jag lägger mig aldrig i 
andras affärer, dygd, odygd, kärlek eller äventyr. Hartassen på!”977 Skillnaden 
med Hartman var inte bara att hon spelade på en franska som han liknade vid 
en skolflickas, utan att hennes svenska hade förändrats: 
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Hon har en lång tid inte öfvat sig i svensk replikbehandling, knappast läst vårt 
språk, och det är förvånande hvad mångårigt arbete kan gå förloradt genom en 
kort tids brist på öfning, när det gäller dylika saker. […] Om fru Hartman en 
gång återvänder till svensk scen – och hvem kan veta? – så kan hon ha olägenhet 
af inlärd, onödig skorr-ovana.978 
 

Åsikten var att eftersom Hartman skorrade på bokstaven r när hon talade 
franska skulle hon automatiskt skorra även när hon talade svenska. Det var det 
inte bara fransmän, exempelvis Coquelin, som trodde att ett språks uttal skulle 
skadas av att man pratade ett annat språk. Enligt detta synsätt var det bara ett 
språk åt gången som fullkomligt kunde behärskas av en människa. Det är inte 
oviktigt i sammanhanget att Göteborgs Aftonblad var ett språkrör för den 
konservativa överklassen på västkusten. Diskursen är liknande den som 
användes av den konservativa Smålandsposten. Eggertz säger sig inte lägga 
sig i Hartmans privatliv, men genom att ta upp det ställningstagandet påminns 
läsaren indirekt om hennes skandal. Därefter få de veta att hon har förändrats 
till det sämre. Här är det hennes svenska replikföring som blivit sämre. 
Däremot hyllar Eggertz Coquelin och den franska truppens franska nationella 
glöd som avspeglade sig i regin och i helheten av uppsättningen av Sardous 
Thermidor.979 Mot detta står Hartmans dåliga svenska som därmed associeras, 
medvetet eller omedvetet, med något icke-svenskt. Det är tydligt att under 
Coquelinturnén fortsatte demoniseringsprocessen av Hartman, men nu 
åberopades inte hennes omoraliska privatliv, utan att hennes svenska hade en 
fransk brytning samt att hon allmänt förändrat sig till det sämre.  

Signaturen Fritjof Karl i tidningen Kalmar uppmärksammade den politiska 
polemik som Hartman var orsak till i pressen och valde att analysera 
recensionerna utifrån tidningarnas ideologiska tillhörighet. Han konstaterade 
att de konservativa hade en kylig, reserverad hållning. I synnerhet framhölls 
hur Svenska Dagbladet i sin kritik blandat ”en stor portion galla, som rinner 
ut emellan hvarje rad.”.980 Medan de liberala tidningarna, inte minst Dagens 
Nyheter, var överförtjusta och spådde Hartmans snara återkomst. Den fruktade 
bojkotten hade dunstat till intet. Fritjof Karls analys, att recensionerna av 
Hartman styrdes av tidningarnas politiska agenda, visar hur redan i samtiden 
vissa var medvetna om att mediedrevet om Hartmans moral var en ideologisk 
kamp om kvinnors femininitet.  

Konservatoriet i Paris 
Efter föreställningarna i Köpenhamn lämnade Hartman Coquelins turné och 
återvände till Paris. Hennes roll som publikmagnet i de nordiska länderna var 
färdigspelad. Redan tidigt var det bestämt att Hartman inte skull följa med 
turnén till London, sannolikt ingick endast Ryssland och Norden i avtalet.981 
Enligt Hartman rekommenderades hon av Coquelin till direktör Carré på 
Théâtre du Vaudeville.982 Carré tyckte dock att hennes brytning var för grov 
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för parispubliken.983 Hon fortsatte då att studera franska språket samt tog 
lektioner på Konservatoriet. Den 25 oktober 1892 spelade hon upp för en jury 
av tolv män och ”gick igenom med glans” enligt henne själv.984 Om detta 
uppspel var på Konservatoriet eller Théâtre Français är också obekant. Vilka 
juryn bestod av eller vad hon spelade upp är även det okänt. Möjligtvis 
framförde hon ett stycke av La petite soeur av Marie Barbier som hon senare 
debuterade med, men det förblir oklart. Efter hennes uppspelning på 
Konservatoriet fick hon ett erbjudande som hon berättade om för Fredrikson:  

Men Du kan nog drömma om min förvåning, då jag fick ett bref från Direktör 
Carré, hvar han ber mig komma upp genast och skrifva på mitt engagement. - 
Utan debut vill de taga mig. Men jag vill ej skrifva under innan jag talt vid 
’Coq’ som nu är på tourné, om jag debuterar och lyckas så får jag kanske anbud 
från andra teatrar också, och kan då göra ett godt kap. – Ja, så var det med det.985 
 

Att bli erbjuden ett kontrakt på Théâtre du Vaudeville som var en av Paris 
stora boulevardteatrar trots att hon ännu inte debuterat måste ses som mycket 
smickrande. Trots detta ville hon inte skriva på innan hon hade fått Coquelins 
råd. Hon trodde sig om möjligheten att få fler erbjudanden efter debuten. Detta 
resonemang är utmärkande för Hartmans karriärstrategier. Det vittnar inte 
bara om hennes självförtroende som skådespelerska, utan även om hennes 
affärssinne, hennes självständiga val av rådgivare och en viss gambling 
instinct. Det visar att hon inte utplånade sig i tacksamhet för att ha fått ett 
erbjudande, utan ville ha bra betalt och ansåg sig ha rätt till det bästa 
alternativet. Denna attityd gick stick i stäv mot samtidens ödmjuka och 
domesticerade kvinna enligt den normativa femininiteten.  

Hartmans pragmatiska slutkläm i citatet ovan går att associera till divaprosa 
som Koestenbaum ser den: ”Diva prose never offers a new or surprising fact. 
Its cadence is imperial yet practical: for example, Nellie Melba’s declaration, 
’At any rate, I went. I sang. I got my fee.’ Houshold and empire converge in 
the diva’s mouth.”986 Trots att Hartman började citatet med att Carrés 
erbjudande gick utöver vad hon drömt om, så behandlade hon det till slut bara 
som ett erbjudande bland alla andra som hon förväntade sig. ”Ja, så var det 
med det.” Helt enkelt varken mer eller mindre, utan som sig bör.  

Förhandlingar med Molander under exilen 
Under sin Paristid stod inte Hartman utan erbjudanden från Norden. Hösten 
1892, efter succén på Coquelinturnén, erbjöd Harald Molander henne att 
komma och gästspela på Svenska Teatern i Helsingfors.987 Då arbetade hon på 
sin förestående debut i Frankrike och bad därför att få skjuta upp svaret. I nästa 
brev antydde han sannolikt en plan på en pjäs som han tänkte skriva till henne 
och begärde hennes tystnadslöfte.988 Hartman tackade inte nej, men föreslog 
återigen ett senare datum för gästspelet på grund av hennes då närstående 
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debut. Hon lovar att hålla tyst ”som en Egyptisk Prest”, men pjäsen blev aldrig 
färdigskriven.989   

Några månader senare ville Molander antagligen ha klart besked.990 Hon 
svarade då att hon inte kunde åta sig något stort arbete innan sin debut i 
Frankrike, men var öppen för förslag senare under våren. Hon framhåller 
problemet med att hon inte har någon ny repertoar och beklagar att han inte 
har skrivit klart sin pjäs. Hon underlät inte att meddela Molander sina 
ekonomiska krav: ”För Era förhållanden är 4000 fr. mycket pengar, men när 
jag tänker på alla toiletter jag måste göra mig och som här kostar tredubbelt 
mot i Norden, är det inte mycket. Och ensam kan jag ju inte resa. Så min resa 
fram och tillbaka får ni allt vara snäll och betala. Men hufvudsaken är att få 
ihop en bra repertoar.”991  

Hartman har nu har höjt sitt gage från gästspelet 1889. Hon använde nya 
kostymer som orsak, samt att hon måste ha resesällskap. Detta är återigen en 
påminnelse om kvinnors begränsade rörelsefrihet. Att resa ensam skulle 
innebära högre fara för hennes personliga säkerhet, samt påverka 
allmänhetens syn på hennes respektabilitet. En ensam kvinna på resande fot 
signalerade endera att hon tillhörde arbetarklass eller så utstrålade hon 
pariafemininitet och var därmed skyddslös. I detta brev sökte Hartman även 
få Molander att arrangera en turné med henne och sin nyskrivna pjäs i USA. 
Det är tydligt att hon ännu inte kunde släppa tanken på landet i väst.  

I februari 1893 kontaktade Molander henne igen, men denna gång gällde 
det spelningar i Stockholm.992 Eftersom hans brev inte finns bevarat utan bara 
Hartmans svar, är det omöjligt att säga med absolut exakthet vad förslaget 
handlade om. Det är dock känt att Molander på nyåret 1893 förhandlade med 
Vasateaterns ägare att få hyra teatern, men att planen slutligen gick om intet 
eftersom han inte fick ihop den borgen som begärdes.993 Molander hade löfte 
av skådespelarna Julia Håkansson och Tore Svennberg till engagemang. Min 
tolkning är att han även sökte få Hartman till ensemblen. Hon sade sig vara 
frestad:  

Till Stockholm skulle det nog vara roligt att komma, men hvad skall Dramaten 
säga. Ni kanske vet att jag är skyldig dem 5 eller 6 tusen kronor vid mitt 
kontraktsbrott som de skänkte efter, men om jag kom hem för att spela på en 
annan teater, blefve konkúrrensen kanske för svår […] men vända upp och ner 
på Stockholm en gång till det skulle roa mig. […] Ja, nu vet Ni åtminstone att 
jag vill komma till Er, om det kan arrangeras.994 
 

Citatet tydliggör att hon kände sig stå i tacksamhetsskuld till Dramaten på 
grund av skulden som Fredrikson hade efterskänkt. Hennes ord tyder på en 
ovilja att dra på sig Dramatens, eller snarare Fredriksons, vrede. Citatet ger 
även en vink om hur hon själv såg på sin publika dragningskraft. Om hon 
spelade på en annan teater i Stockholm skulle associationen förlora mycket 
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publik, och därmed få försämrad ekonomi. Hartman ansåg sig således, med 
sin popularitet, i stånd att kunna konkurrera ut Dramaten.  

Hartman hade återkommande metoder att hålla Molander på halster. I flera 
brev började hon med att framhålla hur frestad hon var av förslaget genom att 
framställa sig som en förvirrad kvinna: ”Ert ’upp och ned vändande’ bref har 
jag emottagit, tack för det. – Herre Gud, nu vet jag inte på hvilken fot jag ska 
stå.”995 En annan gång var insekter metaforen: ”Ert sista bref har satt myror i 
hufvet på mig. Och som jag har en hel myrstack der förut så vet jag inte hur 
det skall sluta. Men skämt åsido!”996 En annan taktik Hartman återkommande 
använde var smicker. ”Jag vill gränslöst gerna spela hos Er, och är öfvertygad 
om att Ert företag kommer att gå brilliant. Ni vet hvad Ni kan åstadkomma 
som Direktör. Så jag vill med allvar fundera på saken.”997 När hon försökte få 
Molander att arrangera en turné till USA smickrade hon honom för hans 
arrangörstalang och menade att de skulle kunna tjäna mycket pengar på att 
spela i Chicago under världsutställningen som staden skulle hysa efterföljande 
år: ”Just i Chicago har de snälla tidningarna sysselsatt sig ovanligt med ’min 
historia’, och det är ju en reklam impayable.”998 Hartman visar sig här som 
medveten om marknadsföringens kraft och ansåg uppenbarligen att all reklam 
var bra reklam. Hennes ord visar att hon var underkunnig om de amerikanska 
tidningarnas skriverier samt att hon var medveten om att hon hade möjligheten 
att använda sig av sin skandalhistoria i sin image.999  

Det var inte bara Molander hon sökte smickra. Hon använde återkommande 
samma taktik gentemot Fredrikson och senare mot exempelvis Georg 
Nordensvan i syfte att få hans välvilliga kritik, dock utan att lyckas.1000 
Smicker, uppmuntran och en viss självrepresentation som en förvirrad eller 
nervös kvinna, allt beroende på situationen, var några av Hartmans strategier 
för att som yrkeskvinna kunna navigera i den mansdominerade teatervärlden.  

Skillnaden mellan en fransk och en svensk ingenue och fransk och 
svensk spelstil 
Redan inför Coquelinturnén hade Hartman berättat i intervjuer att svårigheten 
att spela på franska inte bara handlade om språket, utan även om spelstilen: 
”Detta spelsätt med stora gester… och så sjelfva intoneringen… Om jag säger 
t.ex.: oui, je me fâche, moi, så får jag ju sjunga i på moi, men efter svenska 
begrepp skulle jag göra det på fâche… Och så vidare i oändlighet.”1001 Några 
dagar före sin debut i Versailles gav Hartman en intervju för Dagens Nyheter 
som sedan spreds i nordiska tidningar. På frågan om hon hade rampfeber 
svarade hon ”Ofantligt!” och som förklaring följde en lång utläggning om 
skillnaden mellan fransk och svensk spelstil: 

Så besynnerligt det förefaller, men efter alla de år jag spelat hemma i Stockholm 
är det som skulle jag nu börja alldeles från början igen. Allting är nytt, icke blott 
språket, utan hela spelsättet; det är tusen nya saker att tänka på. Den sceniska 
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konsten i Sverige står högt, mycket högt, men den är icke den samma som den 
franska. Man icke endast spelar så att säga i ett raskare tempo, utan äfven på 
annat sätt. Framför alt, man lämnar här ingenting åt slumpen, tillåter under inga 
vilkor artisten att spela på inspiration. Hemma kan man tillåta sig betydliga 
modifikationer i utförandet af sin roll från den ena aftonen till den andra; här 
däremot regleras spelet in i de minsta detaljer, och sedan efter man oändliga 
repetitioner bestämt hur den och den gesten skall utföras, den och den repliken 
framsägas, är saken faststäld en gång för alla. Och mer än en gång har det händt 
mig, att jag fått höra: ”Men, min bästa, den där rörelsen skulle aldrig ha kunnat 
rinna upp i en fransk hjärna”.1002 
 

Här framkommer den franska arbetsmoralen som Hartman var tvungen att 
underkasta sig. Repetitionerna var enligt hennes åsikt oändliga, det 
diskuterades hur en rörelse skulle utföras och hur repliken skulle sägas, och 
då detta var avgjort, då låg sceneriet fast. Det avslöjar att repetitionerna på 
gamla Dramaten var färre och utan samma tyngd som de franska. Fredrikson 
var känd, eller snarare ökänd, för att förespråka få repetitioner, slutligen fick 
han ner det till åtta stycken.1003 Därigenom lämnades tolkningen helt till 
skådespelaren som kunde ändra lite från den ena aftonen till den andra.  

Ett visst mått av repetition, eller kanske snarare prövande, försiggick 
således framför publiken. Skådespelarna lyssnade in vad som landade i 
auditoriet eller gjorde så kallad effekt, och ändrade eller byggde på 
allteftersom. Det visar även Hartmans tolkning av Gurli i Den räddande 
engeln, vars scener sannolikt växte i omfång i takt med rollfigurens växande 
popularitet. Senare vittnade Hartman om att vissa skådespelare var mycket 
svåra att spela mot på grund av sina improvisationer och tillägg, exempelvis 
den populära komikern Svante Hedin.1004 Så gick det inte till i Paris, i varje 
fall inte på de stora boulevardteatrarna som Théâtre du Vaudeville eller i 
Coquelins teatersällskap.  

Här blir det även tydligt att Hartmans rörelsemönster och gestik upplevdes 
som främmande av de franska teatermännen. Det var något med hennes 
rörelser som var eget. I Frankrike var gestiken större än i Sverige, vilket tyder 
på att den följde teatertraditionen, medan gesterna i Sverige var mindre vilket 
möjligtvis antyder att de generellt låg närmare vardagslivets gestik. Men 
kommentaren från de franska teatermännen antyder att hennes rörelser bröt 
mot normen för en ingenue som inte enbart handlade om hennes svenska 
tradition, utan snarare om hennes iscensättning av femininitet. I Frankrike 
spelade man även i ett raskare tempo än i Sverige. 

Några dagar senare, efter debuten på Théâtre du Vaudeville, gav Hartman 
återigen en intervju från sin pension i Paris. Hon återkom till rörelsemönstret 
och betonade hur mycket hon hade fått kämpa med det franska språket. Hon 
hade haft sex olika lärare som drillat henne i grammatik, uttal och tonfall. 

Sedan gälde det att äfven tillegna sig spelsättet. På den franska teatern är 
traditionen allsmäktig, och ingen får bryta mot den – minst en främling. Jag var 
ingénue… Men en fransk ingénue gör det och det - så bjuder traditionen. Hon 
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får aldrig göra så eller så – det förbjuder traditionen. Där kom jag på 
repetitionen med min ’Petite soeur’ med min svenska bild… Jag började spela, 
och de trodde nog mest att jag var vriden. Men då de dessutom – i synnerhet 
min direktör, hr Carré – trodde mig ha en viss talang, togo de itu med mig och 
började slipa om mig på franska. Det drog om en hel månads tid, och jag kände 
det, som man satt mig i glas och ram. Men jag lät dem hållas. Man får börja 
med att böja sig, särskildt i Paris. Och så blef jag så fransk, som ni sett mig. Fru 
Hartman log och tillade, i det hon knäppte med fingrarne och energiskt knyckte 
på hufvudet:  
 - Men sedan får vi se… Så småningom kan man väl alltid lägga till något af 
sitt eget och börja arbeta med sin egen hjärna istället för med andras… Men det 
kräfver tid, och man får ha tålamod.1005 
 

Här återkommer hon till att hennes syn på den unga flickan uppfattades i Paris 
som konstig, eller vriden, som Hartman uttryckte saken. I detta citat avslöjade 
Hartman också hur hon arbetade som skådespelerska. Hon arbetade efter sin 
egen hjärna. Det visar att hon såg skådespeleri som ett delvis intellektuellt 
arbete. Hon var den som utifrån texten skaffade sig en uppfattning om rollen 
som hon sedan följde. När hon säger sig ha böjt sig för en annans hjärna, det 
vill säga en regissör eller en lärare, kände hon sig som inom glas och ram. Jag 
tolkar det som att hon kände sig ofri på scenen. Det betyder inte att det gällde 
för alla lärares eller regissörers instruktioner, men eftersom hon i flera 
intervjuer återkom till skillnaderna, i alla fall de instruktörer hon arbetade med 
i Paris.1006  

Det betyder att Hartman i Paris tillägnade sig den franska traditionen. I 
Sverige hade Hartman förnyat ingenuen som rollfack, men det var oväsentligt 
för de franska teatermännen. De såg visserligen, precis som Coquelin och 
direktör Carré, en mycket begåvad skådespelerska, men som spelade på ett 
sätt som var främmande och som inte överensstämde med deras uppfattning 
av rollfacket. I Paris var det uppenbarligen nödvändigt för Hartman att följa 
en äldre teatertradition för ingenuen. Det i sin tur klargör även att i Sverige 
var traditionen inte lika sträng. När Hartman uttalade sig om den franska 
teatern på 1920-talet beskrev hon den som ”något stelnad i formen, för all del, 
deras traditioner är något stabilt att spela på”.1007 Då ansåg hon även att deras 
grundliga repetitioner är till skådespelarnas fördel. 

Många av Hartmans succéer hade varit svenska pjäser av vad som ansågs 
naturalistiska och feministiska banbrytare som Leffler och Benedictson. I 
Frankrike stod de skandinaviska naturalisterna ännu inför sitt definitiva 
genombrott vilket skulle inträffa strax efter att Hartman lämnade Paris 1893. 
Avslutningen i artikeln i Nya Pressen visar att hennes gestaltningar av 
exempelvis Gurli och Siri sågs som förnyelse av rollfacket. Det skrevs: 
”Kanske skola de få rätt, som tro, att den dag kan komma, då hon reformerar 
där [Paris], hvarest hon ännu underdånigt måste böja sig, och då hon med en 
friskare ras’ blod kan föryngra ett rollfack, som för närvarande på den franska 
scenen lider af en dödsbringande anemi.”1008 Trots att Hartman i Stockholm 
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hade applicerat sin spelstil även på ingenuer i franska pjäser som exempelvis 
Suzanne i Sällskap där man har tråkigt, kan Lefflers och Benedictsons 
rollkaraktärer Gurli i En räddande engel och Siri i I telefon inte överskattas 
som verktyg för hennes förnyelse av ingenuen i Sverige. Citatet visar också 
att ingenuen som femininiteten den segrande flickaktigheten sågs som modern 
och jämfördes med femininiteten hos den traditionella franska ingenuen, som 
av reportern ansågs vara dödsdömd. 

Den franska ingenuetraditionen hade tydligen smittat av sig på Hartman 
redan när hon året innan gestaltade I telefon under Coquelinturnén. Hennes 
spel som Siri ansågs då ”mindre uppsluppet, men mera fint än förut”.1009 Men 
under det kommande gästspelet på Dramaten i december 1893 var återigen 
den gamla Siri tillbaka som nu ansågs ännu mer uppsluppen än tidigare.1010 
Detta visar att Hartman kunde ändra sitt spel till den franska 
ingenuetraditionen, men att hon medvetet valde de ursprungliga, mer 
uppsluppna och mer komiska tolkningarna av ingenuerna. I alla fall då hon 
var utom räckhåll för Coquelins eller Carrés vakande ögon. 

Hartman nämner även att hon längtar efter att lägga till något som hon 
kallar sitt eget. Jag tolkar detta som att hon önskade lägga till en egen tolkning 
av rollen i sättet att tala och göra fysiska handlingar på scen. Dessa fysiska 
handlingar, som av svenska kritiker ofta kallades för tillägg, var ett av 
Hartmans signum som skådespelare. Dessa hade Hartman i Paris fått slipa 
bort. I den franska tradition var det precision i språkbehandlingen samt 
ekonomisering av gester som gällde. Gesterna skulle dock göras stora. Det var 
långt ifrån Hartmans så kallade vilda rörelsemönster med abrupta rörelser, 
tillägg med komiska fysiska handlingar och behandling av repliker som 
talspråk. Detta var nytt för henne. Hartman hade aldrig tidigare följt det 
franska spelsättet som krävde visst rörelsemönster och viss gestik hos 
ingenuen. Hartman hade följt sin egen hjärna och skapat sina ingenuer enligt 
sin egen förståelse. Dessa kom inte från fransk teatertradition utan från hennes 
egen erfarenhet och fantasi. Detta blev hon kritiserad för av vissa kritiker i 
Sverige, men som citatet ovan visar var det detta som samtidigt sågs som det 
nya och moderna i hennes spelstil.  

Här börjar det även klarna vad vissa svenska kritiker menade när de 
kritiserade hennes spel. Harald Molander skriver exempelvis ett par år senare 
angående hennes gestaltning i Edmond Rostands Romantik: ”Fru Hartman var 
aldeles åt helvete, spelade svensk skoljäntessubrett is. f. diamantslipad fin, 
luftig, fransk ingénue.”1011 Detta var 1895 när hon till fullo behärskade den 
franska traditionen. Det visar också att det var den franska ingenuen som en 
del kritiker ville se henne gestalta, den som var mindre uppsluppen och mer 
så kallat fin. Men publiken, precis som skådespelerskan själv, föredrog den 
svenska ingenuen med femininiteten den segrande flickaktigheten. Det visar 
att hon exempelvis i Romantik medvetet valde att inte följa det franska 
mönstret trots att pjäsen var skriven i den traditionen, utan tolkade karaktären 
utifrån sitt eget huvud. I en annan intervju framkommer att hon själv inte hade 
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så höga tankar om fransyskornas ingenuer och menade att de inte kunde spela 
i skandinaviska pjäser: 

Ni missförstår mig ju inte eller tillräknar mig det som en löjlig egenkärlek, när 
jag säger, att de franska aktriserna inte kunna se unga och oskyldiga ut. Så snart 
en fransyska fyllt tjugo år, har hon redan någonting öfwer sig, som – hur skall 
jag uttrycka mig? – som gör, att man inte längre tror på henne som ingénue.1012 
 

Det Hartman associerade med ungdom fanns inte i den franska 
ingenuetraditionen. Om aktriserna inte var mycket unga i sig själva, såg de 
äldre ut eller gav intrycket att vara äldre, än de verkligen var. Jag tolkar detta 
som en kritik mot en föråldrad tradition som gjorde att mycket ung femininitet 
gav ett vuxet intryck på scen, och att fransyskorna därför inte trovärdigt kunde 
spela i den nya naturalistiska nordiska dramatiken. De kunde inte ge illusionen 
av naturtrogen ungdom utan var bundna i en form. Det var denna form för 
femininitet som vissa svenska kritiker föredrog framför Hartmans segervissa 
flickaktighet. Detta var en strid som både handlade om en kritik mot den nya, 
vildare och normbrytande femininiteten, samt en kritik mot brytandet av 
rollfackets tradition vilket i sin tur även gjorde det till en teaterstrid. I 
förlängningen kan man även se det som en kritik mot att det är 
skådespelerskan själv som tar sig rätten att ha tolkningsföreträdet. 

År 1905 uppmanades den franska stjärnan Gabrielle Réjane att 
kommentera det omdöme som författaren Edmond Goncourt gett henne, att 
hon var den moderna teaterns stora skådespelerska. Réjane svarade att det 
numera var nödvändigt att spela med sin hjärna. Hon ansåg att de moderna 
författarna aldrig skriver ut allt, att de lämnar en del av tolkningen till 
skådespelaren att slutföra med sin gestik, accent och attityd. Réjane menade 
att tiden när det räckte att i de långa monologerna hitta rätt ställe att andas. för 
var förbi för skådespelare. Skådespelarna måste nu förstå karaktärens själ. 
Hon ansåg att det ännu inte var så många som kunde spela denna nya dramatik 
på detta sätt, högst tre eller fyra och även den siffran ansåg hon var i högsta 
laget. 1013 

Det Réjane uttryckte 1905, är i allra högsta grad likt det som Hartman 
uttryckte i början av 1890-talet, att arbeta med sin hjärna och lägga till fysiska 
handlingar och gestik för att fylla rollen in till själen. Det var något annat än 
enbart en språkbehandling, som krävdes för att leverera den äldre tidens 
dramatiks långa monologer. Enligt Anne Martin-Fugier var de författare som 
Réjane kallar nya, som exempelvis Strindberg, Ibsen och Tjeckov, tyckte 
Sarah Bernhardt inte om och kallade därför nedlåtande för ”le norderies”.1014 
Till listan av ”norderier” bör absolut läggas dramerna av Leffler, Benedictsson 
och Agrell. Under de sista decennierna av 1800-talet existerade både den äldre 
dramatiken och det äldre sättet att spela, parallellt med den nya naturalistiska 
dramatiken och den nya spelstilen. 
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Hartmans citat klargör att hon var en skådespelerska som inte bara var 
tekniskt kunnig, utan även reflekterade över sin konst. I citaten i avsnittet 
skrivs Hartman fram som en auktoritet på skådespelarkonst. Hon ansågs nu 
inte bara kunnig i svensk spelstil utan även i den stränga franska traditionen. 
Härmed hade Hartmans status som konstnär höjts ytterligare. Det ska dock 
senare visa sig att denna auktoritet skulle ifrågasättas.  

Skådespelerska i Paris 
I samband med att ensemblen på Vaudeville 27 januari 1893 gjorde ett 
gästspel på Grand Théatre de Versailles, debuterade Hartman i Frankrike i 
enaktaren La petite soeur av Marie Barbier. Sedan uppträdde hon under 
vintern 1893 i samma pjäs på Théâtre de Vaudeville, där hon hade blivit 
erbjuden ett kontrakt. Senare vittnade Hartman om att hon spelade 26 gånger 
i rad på Vaudeville.  

Valet att debutera i Versailles var sannolikt både Hartmans och direktör 
Carrés som därigenom prövade den franska publikens reaktioner på hennes 
brytning, utanför Paris, och som gav henne ett genrep inför mötet med 
Parispubliken.1015 Den liberala Stockholms Tidningen som hade fått rapport 
från någon som närvarade vid debuten skrev att det var självklart att hon hade 
viss brytning, men att den inte var stötande: ”Fru Hartman rönte stort bifall 
och inropades tre gånger efter pjäsens slut.”1016 Fyra dagar senare debuterade 
hon i Paris. Då fick tidningarna rapport om att denna gång var rampfebern 
som bortblåst och hon var betydligt säkrare i spelet än i Versailles.1017 Där 
nämns även att Versaillestidningarna gett henne lovord samt hade haft en lång 
intervju med Hartman. Hartman gjorde i alla fall ett så kallat tillägg i sitt spel. 
Hon nynnade ”med brio” på en populär sång av Yvette Guilbert vilket fick 
den franska publiken att ropa bis, vilket betyder da capo.1018 Det visar att 
Hartman inte tvekade för denna typ av populärkulturella referenser.  

Yvette Guilbert (1865-1943) var en fransk vissångerska och skådespelerska 
som ett par år tidigare slagit igenom med en egen stil där hon ömsom sjöng, 
ömsom talsjöng sina visor. Hon tillhörde café-concert kulturen och inte den 
så kallade finkulturen. Hartmans val att använda sig av Guilberts visa, avslöjar 
att hon själv var underkunnig om denna del av nöjesutbudet i metropolen. Hon 
lät sig inspireras av andra influenser än exempelvis Théâtre Français. Det visar 
också att hon gav publiken en referens som var igenkännbar för den, trots att 
hon talade franska med en brytning. Rapporteringen om Hartmans framgångar 
i Paris andas alla en beundran över att hon som utländska lyckats uppträda på 
franska i Paris som talskådespelerska. Själv skrev Hartman till Molander om 
debuten: 

[J]ag håller just som bäst på att debutera i Paris som Ni kanske sett af 
tidningarne har denna hemska tilldragelse egt rum, först i Versailles, och nu 
sedan i Paris, och det har gått öfver all förväntan bra. Visserligen har jag en 
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smula accent qvar, men publiken har jag tagit, jag spelar hvarje afton på 
Vaudeville och de ha’ fulla hus, - inte ett ord får Pariserpressen säga om mig 
ännu. Direktör Carré, säger att när jag spelt 10 gånger och blifvit rigtigt varm 
då skall han slå verlden med häpnad. Men, det är nu redan så spridt af publiken 
som tycker att min lilla brytning är pikant. Ja, jag har behagat den franska 
publiken, och jag är öfverlycklig. Versailles pressen har höjt mig till skyarna 
och säger att jag blir pariser publikens gunstling. Men man kan ju aldrig veta. 
[…] [J]ag är alldeles vild idag. – ty i går då jag spelte för tredje gången, lefde 
publiken så jag trodde teatern skulle ramla. Och jag har blifvit så förfärligt 
högfärdig att jag nått mitt mål att spela i Paris. Men ’högmod går förfall’ heter 
det. Så det är nog bäst att jag stoppar mitt högmod i fickan.1019  
 

Huruvida Paristidningarna någonsin recenserade henne är oklart, men 
omnämnanden har inte funnits i efterforskningarna som gjorts. Av citatet att 
döma står det dock klart att teaterdirektörerna i Paris hade inflytande att 
uppskjuta eller hindra kritiker att publicera utlåtanden om debuterande 
skådespelare. Här avslöjade även Hartman att hennes mål var att spela i Paris. 
Dagens Nyheter meddelade också ett omdöme av en person som hade sett 
henne spela på Vaudeville:  

Vi, som sett henne der hemma, känna kanske icke genast igen henne. Maneret 
beherskade henne i de först ögonblickens ångest, så att hon endast var – en 
fransk ingénue som andra. Men då den första bifalsssalfvan hade ljudit, blef 
hon sig sjelf – nästan helt och hållet sig sjelf: Ellen Hartman der hemifrån. Hon 
återfann alla de impulsiva tonfall, som bragte alla till att le, det plötsliga i 
utbrotten, den snabba vexlingen af orden, som alltid kom hennes unga flickor 
att förefalla just så unga.1020 
 

Här listar den gästande reportern i Paris de fysiska handlingar och den 
språkbehandling som utmärkte Hartman i roller där hon förkroppsligade den 
segrande flickaktigheten: impulsiva tonfall, snabba växlingar av orden och 
plötsliga utbrott. När detta nu slipats bort i den franska traditionen återstod 
bara ännu en fransk ingenue. Framför publiken och när den värsta nervositeten 
släppt kom hennes utmärkande stil tillbaka. Parisarna skrattade och log enligt 
reportern, trots att pjäsen ansågs som gammal och ointressant. Det oerhörda 
arbetet som låg bakom rollprestationen framhävdes och reportern menade att 
hon nu borde glömma lite av allt hon lärt sig. Han skriver: ”Det franska 
spelsättet är ännu en drägt, som sitter åt litet för stramt på henne. Men det 
ändrar sig med tiden, och när hon ’blifvit varm i kläderna’, komma de icke 
längre att genera henne.”1021 En annan notis meddelar att hennes framgång i 
Paris ökade för var dag. Senare vittnade Hartman själv om sin arbetsinsats: 

Åh det war ett fruktanswärdt arbete. Jag skulle aldrig kunna göra om det, aldrig. 
Hellre dö. Tänk att hålla på twå år fjorton timmar om dagen med idel 
tunggymnastik och sådant. Jag tror inte, att någon skulle göra det efter. Man 
misstar sig, om man tror, att jag slog an på publiken, emedan jag war utländska. 
Nej, twärtom måste jag på det omsorgsfullaste hemlighålla min swenska börd. 
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Publiken skulle inte ha tålt mig, om den anat den, och kritiken skulle ha nedgjort 
mig. 
– Och ni talade fullkomligt ren parisdialekt? 
– Nej, naturligtwis märkte man i alla fall någon ringa brytning; men det var inte 
så farligt; man trodde att jag war från Bordeaux.1022 
 

En bekräftelse på hennes framgång ansågs vara att hon hade fått äran att 
medverka på en avskedsföreställning för den berömda sångerskan Madame 
Thérésia (1837-1913) på Théâtre de la Gaîté med fransk teaters stora stjärnor 
som Suzanne Reichenberg och Mounet-Sully. Dessa tillhörde Frankrikes mest 
populära skådespelare som även var internationellt kända.1023 Det meddelades 
att Hartman därefter skulle resa till Cannes för att vila upp sig och studera sin 
nästa roll. I april var det planerat att hon skulle spela fru Elvstedt i Hedda 
Gabler och Hilda i Frun från hafvet som skulle återupptas på Vaudeville till 
den norske dramatikern Henrik Ibsens ära under hans besök i Paris.1024 Det 
hade varit tal om att hon skulle spela Nora i Ett Dockhem, men att tiden var 
för knapp att hinna lära sig rollen på franska. Huruvida detta stämde, eller var 
något Hartman sade till pressen, är omöjligt att veta. Hur som helst så kom 
rollen till intet eftersom, med Hartmans egna ord ”brackan Ibsen inte kom”.1025 
I samma brev till Fredrikson går det att ana att hon sannolikt hade arbetat med 
rollen, för hon tror sig inte kunna hinna lära sig ytterligare en roll till i maj.  

Framtiden som professionell skådespelerska i Paris var oviss för Hartman, 
men hon meddelar Fredrikson att hon har hopp: ”Kan du tänka dig att Carré 
för Vaudeville ska bli direktör för Théâtre Français och tänk nu om jag ville 
hålla i ordentligt och arbeta, så kanske gumman Hartman kunde stretta in sig 
vid Théâtre Français.”1026 Uppenbarligen tog Carré inte med henne till sin nya 
teater som var den mest prestigefulla i Frankrike. Hur hennes kontrakt med 
Théâtre du Vaudeville såg ut är okänt. När hon skrev till Molander efter att 
hon just hade debuterat verkar hon ännu inte ha skrivit på något avtal. Hon 
skrev: ”Nu vet jag ju inte på hur lång tid jag måste göra upp kontrakt här”.1027 
Inget kontrakt med Théâtre du Vaudeville har funnits i efterforskningarna. Om 
hon överhuvudtaget skrev något är okänt.  

I nordisk press skrivs även om ett eventuellt engagemang hos 
skådespelaren och regissören Aurélien Lugné-Poë (1869-1940) som 1893 
bildade La Maison de l'Œuvre eller Le Théâtre de l'Œuvre. Lugné-Poë hade 
som regissör vid Noveau Théâtre presenterat verk av både Strindberg och 
Ibsen 1891 för parispubliken. Lugné-Poë kom att vara drivande i att 
introducera den symbolistiska dramatiken. Han hade tidigare arbetat på 
Théâtre Libre där regissören och skådespelaren André Antoine strävade efter 
ett mer naturalistiskt spelsätt. Hur mycket som låg bakom uppgifterna att 
Hartman skulle arbeta hos Lugné-Poë är okänt. Hon kan förvisso ha fört 
diskussioner med honom, men inget i breven avslöjar något ditåt. Vid slutet 
av våren 1893 är Ellen Hartmans internationella karriär i princip över.  
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Redan under sommaren 1893 började det spekuleras i nordisk press om att 
Hartman skulle återvända till Stockholm. Det meddelades att hon hade sökt 
återinträde på Dramaten, men att teatern först ville att hon skulle göra ett 
gästspel för att se om publiken var välvilligt inställd till henne eller ej. Nu 
började röster höjas som betvivlade hennes framgångar i Paris. Det skrevs: 

Antingen får man väl tyda detta faktum, att en i Paris firad artist öfverge sina 
utländska triumfer och återvänder till sin gamla skådeplats, på det för oss 
smickrande sättet, att den svenska teatern är i stånd att bjuda sina sujetter större 
förmåner än en Pariserscen, […] eller ock får man tillskrifva talet om de 
fabulösa framgångarna den livliga inbillningsförmåga, hvilken ofta är den 
första och någon gång äfven den enda egenskap, som en i Paris bosatt 
korrespondent inhemtar af sin nya omgifning.1028 
 

Huruvida Hartman hade gjort triumf eller inte i Paris är på ett sätt omöjligt att 
avgöra. Men det finns många som vittnat om hur väl hon blev mottagen av 
publiken när hon spelade. Även Strindberg gjorde i ett samtal med 
skådespelaren August Lindberg en hänvisning till Hartmans succé på 
Vaudeville.1029 Under en nattlig samvaro 1897 medan Lindberg spelade i 
Lund, föreslog och planerade Strindberg att han skulle arrangera ett gästspel i 
en Ibsenroll för Lindberg hos Lugné-Poë i Paris. Detta enligt en promemoria 
där Lindberg skrivit ner fragment av det nattliga samtalet. Under detta samtal 
ska Strindberg ha yttrat med tanke på sannolikheten att företaget skulle lyckas: 
”Tänk på fru Hartman på Vaudeville!”1030  

Diskurserna att hennes parisiska karriär bara var dikt och lögn var från 
början en del av mediedrevet mot henne. Men det som från början bara var en 
strategi från de konservativa tidningarna att diskreditera henne, följde med i 
historieskrivningen. Nordensvan skrev i en artikel i Vecko Journalen i 
anslutning till Hartmans 60-årsdag 1920: ”Historien förmäler, att madame 
Hartmann under den följande säsongen var parisiska och engagerad vid 
Vaudeville. Detta är en av de ’mystères de Paris’ som utomstående ej kunnat 
genomtränga.”1031 Föreställningarna på Vaudeville skrevs nu fram som att de 
var något som Hartman hade hittat på. Därmed förminskades hennes 
verksamhet i Paris till något som inte kunde beläggas och som sålunda inte 
kunde ses som meriterande för hennes karriär. Antagligen är det därför 
Hartmans verksamhet i Frankrike aldrig har skrivits fram som den 
karriärmässiga bedrift den faktiskt var. 

När Hartman var tvungen att börja om som skådespelerska i ett annat land 
med en annan kultur framträdde hennes karriärstrategier. Hon använde sina 
nätverk både genom att kontakta Coquelin, som hon hade träffat och som sett 
henne spela, men även med att få franska ministern att skriva ett 
introduktionsbrev till chefen för Théâtre Français. Hon verkar även ha umgåtts 
och nätverkat bland svenskar som bodde i Paris. Hon utnyttjade också de 
presskontakter som fanns på plats och som skrev om hennes förehavande. 
Intervjuer är ett medium som nu på allvar tar plats i Hartmans karriär, innan 
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hade det mest skrivits artiklar om henne. Genom intervjuerna får hon nu ett 
medium att uttala sig för. 

Det var Hartmans kontakt med Coquelin som var inkörsporten till 
yrkeslivet under hennes år i exil. Hennes egen arbetsinsats ska dock inte 
underskattas. Hon skaffade sig en arbetsmoral som var ny för henne, 
anpassade sin spelstil till den franska traditionen samt arbetade hårt med att få 
bort sin svenska brytning. I hennes omdaning till sitt liv i exil lanserade hon 
en ny femininitet, den kosmopolitiska divan. Denna iscensatte hon diskursivt 
genom sina intervjuer och den reklam som genom skriverier om henne spreds 
i pressen, samt även visuellt genom de fotografier hon tog och lät sprida i 
offentligheten. Nu var det inte bara Hartman själv som initierade denna 
femininitet; hon gjorde det i samarbete med den divaprosa som från Paris 
började utvecklas runt henne. Denna image förkroppsligade hon under turnén 
med Coquelin och i mötet med sin gamla publik i Finland och Sverige. Det 
resulterade i divakoder som exempelvis feber. Från Paris skrevs också 
Hartman fram i pressen som en scenisk konstnär med auktoritet, men hennes 
framgångar i Frankrike ifrågasattes också och kom senare att framställas som 
mindre trovärdiga.  

Hartmans exil och försök att etablera sig som skådespelerska i Frankrike 
var ett val hon hade gjort av nödtvång. Förvisso stod även andra möjligheter 
till buds, som till exempel att gästspela i Helsingfors, men hon siktade högre. 
Hennes försök att göra internationell karriär och hennes iscensättning av 
femininiteten som kosmopolitisk diva var en strategi för att överleva och att 
återupprätta sin heder. Strax efter skandalen 1891 skrev hon till Clarence von 
Rosen att hon vill söka återfå publikens vördnad. Det var sannolikt inte den 
franska publiken hon syftade på, utan publiken i Stockholm. Den franska 
publikens applåder ska ses som ett verktyg att åter få höra jublet från 
hemmapubliken på Dramaten. Nästa kapitel kommer att analysera Hartmans 
strategier för att ta sig tillbaka till den scenen och bli mer populär än någonsin. 
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Bild 11. Göteborgs Stadsmuseums teatersamlingar, Pressklipp: Ellen Hartman. 
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Kapitel 6. Den kosmopolitiska divans 
återkomst 

Den 16 juni 1893 meddelade Svenska Dagbladet att Hartman hade anlänt till 
Stockholm.1032 Det var knappast en slump att denna notis var placerad under 
upplysningen att överstekammarjunkaren greve Carl Gustaf von Rosen hade 
rest till Lappland med sin yngsta son. På detta sätt fortsatte den konservativa 
tidningen att påminna sina läsare om Rosen-Hartman skandalen. Samma dag 
meddelade Aftonbladet att skådespelerskan skulle tillbringa sommaren på ett 
lantställe i närheten av Stora Värtan tillsammans med sin mor samt att hon i 
Malmö träffat sina ”forna (och blivande?)” kollegor från Dramaten som var 
på turné.1033 Redan nu spekulerades det således om hennes comeback på sin 
gamla scen. Vid midsommartid meddelade svensk telegrambyrå att Hartman 
skulle återkomma till Dramaten.1034 Dagen efter gick skådespelerskan ut med 
en officiell dementi som trycktes i pressen.1035 Rykten av detta slag upphörde 
dock inte vilket delvis kan ha berott på Hartman själv. Det finns indikationer 
på att hon under exilen i Paris inte helt hade släppt idén om att återigen 
uppträda i Sverige. Detta kapitel kommer att analysera hur Hartman 
förändrade sin image och femininitet, samt hennes strategier för att 
återkomma till Dramaten. 

En fameuse idé 
Under oktober månad 1892 var Hartman som mest upptagen med sin 
förestående debut i Frankrike, men när hon skriver till Fredikson verkar 
hennes tankar ha varit annorstädes:  

Sätt Dig nu på en stol så Du inte dånar när Du läser detta. Jag har hört att Du 
skall fira ditt 30 års jubileum, och Du kan nog tänka, hur mitt hjerta klappar vid 
tanken på att jag ej skall vara med då. Nu har den fameusa idén runnit opp i min 
hjerna, att jag för åtta dagar skall slita mig från mina studier här, störta till 
Sverige och spela på ditt jubileum.1036 
 

Hon satte upp som villkor att det skulle stå i alla tidningar att hon bara skulle 
spela en gång, och enbart för Fredriksons skull, och att hon inte ämnade stanna 
i Stockholm. Hon var noga med att poängtera att hon inte skulle kunna 
övertalas att spela fler gånger, men hon vill uppträda en gång ”så Stockholm 
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får se hvad de ej ha’ mera”.1037 Det ligger onekligen en bottensats av affekterad 
bitterhet i Hartmans ord.  

Eftersom hon inte har så stor repertoar föreslår hon Fredrikson att de ska 
spela Jag gifter mig med min dotter. Hon skriver: ”Ty jag skall naturligtvis 
spela mot Dig, och en glad rôle ty jag tycker min entrée är så briliante der jag 
säger till betjänten som inte vill släppa in mig. ’Men jag är ju hemma här?’”1038 
Uppenbarligen hade Hartman hela scenen utarbetad i sitt huvud hur hon skulle 
slå Stockholm med häpnad med sitt uppdykande och sedan lika snabbt 
försvinna igen till sin förestående franska debut. Hon tänkte inte inviga någon 
på Théâtre du Vaudeville om detta, utan sjukskriva sig i åtta dagar. Coquelin 
hade hon dock invigt och för att övertyga Fredrikson om att hon hade 
fransmannens stöd har Hartman rivit ut en bit av hans brev och skickat med 
till Fredrikson.1039  

”Jag tycker det är så vådligt chic ty Reinhold Rosen är nu i Paris”, skriver 
Hartman till Fredrikson.1040 Hartman hade således ett privat skäl för att vid 
denna tidpunkt vilja försvinna från Paris. Hur mycket av detta som låg bakom 
att hon fick denna ”fameusa” idé är okänt, men det var säkert inte utan 
betydelse. Enligt Wilhelm von Geijer kopplade viss press ”i sin enfald” ihop 
von Rosens resa med Hartmans närvaro i Paris.1041 Genom att plötsligt dyka 
upp på Dramaten skulle Hartman blotta dessa tidningars skandallystnad. 
Utifrån Hartmans planer för sin entréreplik blir det tydligt att hon fantiserade 
om att återigen stå på Dramatens scen och att hon då skulle iscensätta sig på 
ett sätt som för publiken appellerade på hennes bortavaro och i förlängningen 
på hennes skandal. Det avslöjar i sin tur en medvetenhet om sin image och att 
hon nu såg sig tvungen att förändra den. 

”Tycker Du att min idée är bra? gör det Dig någon glädje att jag vill komma 
hem och spela?” frågar Hartman.1042 Utifrån hennes svar på Fredriksons nästa 
brev, går det att utläsa att Fredrikson tyckte att det var en dålig idé.1043 Han 
bemötte sannolikt Hartman i sitt svar med en strategi av faderlig omsorg, en 
roll han stundtals antog gentemot henne. Hans argument mot hennes resa var 
att folk skulle börja undra och spekulera om hon skulle stanna på Dramaten, 
samt att det sedan skulle bli svårt för henne att lämna Stockholm. Båda 
argumenten förnekade dock Hartman med emfas:  

Hvad katten bryr jag mig om att folk förlorar sig i gissningar, det blir nog klart 
för dem, då jag dagen efter din fest försvinner till Paris igen. Menar Du att det 
blir svårt för mig att lemna Stockholm? Nej, då, jag längtar inte tillbaka, jag 
vore väl galen, då jag har det så bra förspänt här, och alla intresserar sig för 
mig.1044  
 

Fredrikson var själv en av Sveriges mest namnkunniga skådespelare och 
ansågs av många som en dandy med ett stort ego. Även om det är omöjligt att 
säga bestämt ville han antagligen inte på sitt jubileum bli utkonkurrerad som 
centrum för publikens intresse, vilket han onekligen skulle ha blivit om 
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Hartman gjort sitt blixtbesök. Detta verkade dock Hartman inte ha tänkt på. 
Med viss förvåning konstaterade hon: ”Du tycks inte rigtigt glad åt att jag 
kommer. Men det skulle göra mig ett stort nöje att spela på din fest, och att 
ännu en gång spela med Dig innan jag för alltid går i fransk tjenst. […] Du 
tycker väl inte käre Gustaf att det är tråkigt att spela ’Jag gifter m. m. m d’”.1045 
Hartman verkar mer upptagen av sina egna önskemål än hur Fredrikson själv 
ville fira sitt jubileum. Jag tolkar hennes ord som att hon såg det som en 
självklarhet att han skulle bli glad över hennes förslag. Uppenbarligen kom 
Hartmans idé denna gång till intet eftersom Fredrikson på sitt jubileum valde 
att spela Klädeshandlaren och hans måg av Hugiers och Sandeaus där de 
medspelande Dramatenstjärnorna var äldre män, däribland Hartmans före 
detta man.1046 

Episoden är på många sätt typisk för Hartman. Breven till Fredrikson och 
till Molander avslöjar ett antal idéer till teaterföretag som till exempel 
gästspelet till Chicago på världsutställningen samt turnéer till Amerika och 
Ryssland. Satta i sin historiska kontext är de visserligen inte helt orealistiska, 
men i praktiken hade de inneburit ett stort ekonomiskt risktagande. Breven 
avslöjar även att hon var mycket upptagen med företag som skulle vara en god 
affär. Jag tolkar att Hartmans idéer och infall var ett utslag av en obändig 
livshunger i kombination med en gambling instinct och parat med ett 
gigantiskt självförtroende. Stundtals förefaller detta självförtroende på 
gränsen till naivt, men är snarare det som Tracy C. Davis kallar divans 
”incalculable measure of ego”.1047 Hartmans drivkraft framstår onekligen som 
lika omätligt som hennes ego. 

Divakod: Jag, jag själv 
Wayne Koestenbaum framhåller att en narcissistisk drivkraft är en 
förutsättning för divans självberättigande. Detta gäller även Hartman vars 
drivkraft kan kopplas till en divakod som Koestenbaum kallar jag, jag själv. 
Han skriver: ”The magisterial diva doesn’t fear solitude; for her, no act of self-
authorization is small or fragmenting. Narcissism doesn’t seem silly when a 
diva practices it. The diva hasn’t yet arrived at herself; she is in a continual, 
gratifying state of becoming.”1048  

Hartmans hjärna verkar ha arbetat febrilt med olika möjligheter att 
iscensätta sig själv, både på scen och i offentligheten exempelvis i 
spektakulära entréer, gästspel, rymningar, giftermål och så vidare. Dessa 
försökte hon få till stånd eller få andra att åta sig att driva igenom för hennes 
räkning. Detta var hennes sätt att vara i det som Koestenbaum kallar divans 
ständiga tillblivelse. Även över rymningen med Reinhold von Rosen svävar 
en iscensättning av klassresan som ett äventyr. Häri ligger en av nycklarna till 
Hartmans remarkabla och ofta äventyrliga karriär. Själviscensättning är en 
utåtriktad handling vilken kan te sig som en motsats till att inte vara rädd för 
ensamhet. Ensamhet krävs dock för att idéer ska födas som i förlängningen 
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resulterar i divans pågående blivande. Divans position, hennes ständiga kamp 
för att hålla sig på toppen är också en ensam plats, även om hon är omsvärmad 
av beundrare och överallt igenkänd. Hartmans infall och idéer ser jag som 
strategier för divan att fysiskt manifestera sig i världen. I ensamheten i Paris 
fyllde Hartman inte bara sin tid med franska språkövningar, hon så att säga 
flexade även sina divamuskler med planer på nya själviscensättningar.  

Talande för denna febrila aktivitet att göra entré och sorti är en anekdot 
som kommer från Hartman själv. När hon en kväll 1890 spelade titelrollen i 
Dora av Victorien Sardou på Dramaten och under en längre tid inte var inne 
på scen, tog hon en droska till ordensällskapet W:6 lokaler på Vasagatan, 
berättade H. C. Andersens saga Tomten hos hökaren, samt tog efter applåderna 
en droska tillbaka till Dramaten för att direkt gå upp på scen.1049 Hon hade en 
påkläderska med sig i droskan. Härigenom hade Hartman lyckats manifestera 
sig på två olika ställen i staden under samma kväll. Att hon vid detta tillfälle 
dessutom följdes av beundrare, som ville se om hon hann in på Dramatens 
scen i tid och som var en egen liten publik till Hartmans iscensättning, bidrog 
till att historien spreds.1050  

Divans val: Kärleken eller karriären? Stockholm eller Paris? 
Under Coquelinturnén våren 1892 gjorde Åbo Underättelser en intervju med 
Hartman där hon meddelade att hon hade mottagit ett anbud om ett lukrativt 
engagemang i Amerika, men att hon inte visste hur hon skulle svara. 
Tidningen skriver fortsättningsvis: ”Apropos Amerika, så visade fru H. mig 
ett originelt anbud: ett engagement för lifvet. En ung 32 års yankée med 11 
miljoner dollars har erbjudit henne sin hand, sitt namn och sina miljoner. Fru 
H. afböjde dock bestämdt anbudet”.1051 

Hartman lade i sin själviscensättning som internationell diva inte bara 
världens publik för sina fötter, även internationella män var beredda att både 
skänka henne sitt namn och sin förmögenhet. Att visa anbudet för en journalist 
läser jag som en strategi av Hartman att påminna sin publik i Stockholm inte 
bara om sin professionella attraktionskraft utan även om sin personliga. Året 
därpå, i april 1893, skriver Hartman till Fredrikson om sitt nya dilemma: 

Jag tycks vara skapt att bli olycklig för min skönhet, nu är här en stilig karl som 
förälskat sig i mig. (Jag skickar dig hans friarbref så du skall se att det är allvar) 
- Han är 38 år och en utmärkt stilig menniska, men skall jag våga att gifta mig 
här kan jag aldrig bli mera. Men å andra sidan tycker jag att teater lifvet i Paris 
är gränslöst ansträngande, i synnerhet för mig som alltid får arbeta med språk, 
så kan jag skaffa mig en ställning på annat håll, så kanske det vore klokt att 
göra det. Men Herre Gud, jag är ju så förälskad i min gamla teater, så kanske 
om ett år, vill jag börja igen, nåja, då har jag åtminstone fått språklektioner 
gratis ty mon futur mari, est tout ce qu’ il y a de plus parisien. – Men då kanske 
han blir ledsen och inte ville och så har jag inte lust att spela ”divorçons” encore 
une fois. Så det är allt best att jag betänker mig två gånger, innan jag gör en 
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dumhet igen. Kunde du tro om mig för några år sen att jag skulle kunna bli en 
förståndig menniska någonsin et me voila arivée! […] Skicka mig mitt friarbref 
tillbaka genast. Jag skall gömma det bland min samling. Jag har fått några 
stycken sen’ jag kom till Paris. Du må tro jag spottat opp mig, så jag ser rätt 
piffig ut.1052 
 

Koestenbaum konstaterar angående koden divaprata: ”Divas aren’t afraid to 
praise themselves. Divas talke like Oscar Wilde. Or Oscar Wilde talked like a 
diva. The diva turns a phrase and reverses it – substitutes praise for blame, 
pride for chagrin, authority for vacillation, salesmanship for silence.”1053 I 
citatet ovan gör Hartman detta omvända divaprat. Hon lyfter exempelvis fram 
sin skönhet, som onekligen var en viktig del i hennes utstrålning som 
skådespelerska och därför borde ha givit henne lycka, men menar att den bara 
bringat henne olycka. Hartman presenterar frieriet som en situation som 
kräver ett val, trots det slutar hon med att konstatera att hon inte tänker rusa in 
i en ny relation, utan att betänka sig. Efter detta resonemang prisar hon sig för 
att hon blivit förståndig.  

Parisaren frestade henne uppenbarligen av flera orsaker. Han var stilig och 
hon skulle få en ställning i Paris som gift fru. Hon skulle således få beskydd 
och försörjning av en man. Hon skulle även få gratis språklektioner och inte 
känna pressen att slå sig fram som utländsk skådespelerska med brytning. Men 
det fanns också nackdelar med ett eventuellt giftermål. Hon skulle bli tvungen 
att sluta spela och om hon efter en tid ville återuppta sin karriär skulle det 
resultera i konflikt med mannen och kanske sluta med skilsmässa.  

Detta var förvisso en reell konflikt för skådespelerskor på 1800-talet.1054 
Gifte hon sig inom borgerskapet skulle det bli svårt eller snarare omöjligt för 
henne att fortsätta sin karriär. Hon skrev att om hon gifter sig i Paris ”kan jag 
aldrig bli mera”. Vad menade hon med det? Det finns flera 
tolkningsmöjligheter. Det kan betyda att hon blir fru och inget mer, det vill 
säga att hennes scenkarriär då är över. Det kan även betyda att hon då definitivt 
bosätter sig i Paris. Därmed kan hon aldrig mer flytta hem till Stockholm, och 
framför allt, aldrig återvända till Dramaten.  

Uppenbarligen skickade hon med friarbrevet till Fredrikson för att han 
skulle se allvaret i anbudet. När hon fick det tillbaka skulle det läggas i hennes 
samling av friarbrev. Att hon överhuvudtaget berättade att hon hade en 
samling friarbrev berättar flera saker om Hartman. Det var tydligen viktigt för 
henne att förmedla att trots att hon blivit övergiven av Reinhold von Rosen 
var hennes attraktionskraft fortfarande intakt. Hennes skönhet hade till och 
med förstärkts av att hon ”spottat opp” sig. Trots att hon slutar med att 
konstatera att hon kanske är gift nästa gång hon träffar Fredrikson verkar hon 
ha bestämt sig. Brevet ska ner i samlingarna tillsammans med amerikanarens 
och de andra friarbreven som Hartman uppenbarligen inte tvekade att visa 
upp.  
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Historien om frieriet upptar flera sidor i brevet, men hon ber aldrig 
Fredrikson om råd. Läsningen har underhållningsvärde, men hade hon något 
annat syfte med historien? Hon berättar om den svåra konflikten att välja 
mellan kärlek och karriär med ett ironiskt språk som om det handlade om 
vilken klänning hon skulle ha på sig på kvällens bjudning. Resultatet framstår 
som ytligt trots att kärnan måste ha varit en allvarlig konflikt. Det är ett sätt 
att vända upp och ner på ämnet som Koestenbaum menar utmärker koden 
divaprata. Det låter nästan som en monolog av en karaktär i en komedi av 
Oscar Wilde, exempelvis The importance of being Ernest.1055 Det tyder på att 
ett sätt att tala, kryddat med ironi, vissa överdrifter och cyniska kommentarer, 
var ett mode i kretsen kring Fredrikson på Dramaten.1056 Även Hartmans 
redogörelse för sitt munhuggande med Tecla Åhlander i logerna på gamla 
Dramaten indikerar detta.1057 

Möjligheten finns att Hartman berättade historien om frieriet med ett annat 
syfte. Självklart är det omöjligt att säkert säga att Hartman skrev sitt brev med 
en underliggande agens, men jag tolkar in möjligheten av ett dolt budskap till 
Fredrikson. Hartman listade för Fredrikson sina alternativ och i dem fanns en 
möjlighet att hon valde att förbli i Paris. Ville han ha henne tillbaka till 
Dramaten så var det underförstått hög tid att han agerade. Det gjorde han. 
Under sommaren gjordes det muntligen upp planer för ett återinträde på den 
gamla arbetsplatsen. 

Strategier för återkomsten - Soaréer på badorter 
Hartman reste sommaren 1893 till Sverige för att ha semester. Då passade hon 
även på att göra tre framträdanden som skådespelerska på två olika badorter: 
Furusund i Stockholms skärgård och Marstrand på västkusten. Båda 
badorterna var populära semesterorter för medel- och överklassen. Det var 
inga officiella comebacker. Föreställningarna var tämligen informella 
matinéer, men de annonserades ut och var öppna för publik. Redan i april 
berättade hon om dessa planer för Fredrikson: ”Bror min, den tjocka Dudde 
vill ju nödvändigtvis att jag skall komma hem sista dagarna af maj, att spela 
åt honom på någon slags soirée eller matinée. Ja, inte är jag lifvad för det. – 
Men något måste man ju göra för slägten.” 1058  

Koestenbaum skriver om koden divaprata: ”Divaspeak is the language of 
put-on (faked aristocracy, faked humility) but it utterly believes in the 
effectivness of its gestures – or pretends to.”1059 Hartman visar i citatet ovan 
fram en aristokratisk motvilja att uppträda och betonar att hon uppoffrar sig 
för brodern. I själva verket var dessa soaréer mycket bra för hennes presumtiva 
återkomst till Stockholm, särskild den som Fredrik Hedlund arrangerade i 
Marstrand. Hedlund hade fått både Tecla Åhlander och Fredrikson som 
medspelare. Fredrikson hade visserligen för vana att tillbringa sina somrar i 
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Marstrand, men att ingå i ensemblen kan även ha varit ett sätt att få träffa 
Hartman.  

Hartman fick genom dessa matinéer mycket reklam i tidningarna där en 
ansenlig nivå av beundrande divaprosa utvecklades. Victor Sjöberg, som var 
teaterrecensent på Dagens Nyheter, beskrev Hartmans ankomst till Furusund 
som en grandios divaentré. På bryggan hade hundratals människor samlats. 
Han skriver: 

Flera större och mindre lustbåtar lågo förtöjda vid bryggorna, och en spänd 
väntan röjdes i alla anleten. Norrtelje lade till, alldeles öfverfyld af passagerare, 
och bland dessa många bekanta från hufvudstaden, dramatiska artister och 
teaterhabituéer. Landgången lades ut och på den samma syntes snart den af så 
många efterlängtade – Ellen Hartman. Hon mottogs på stranden hjertligt af 
många goda vänner och bekanta, begaf sig omedelbart upp till det henne till ära 
med blommor och grönt festligt smyckade hotellet, men stod redan ganska snart 
inne på Furusunds lilla teater och repeterade med vanlig energi och säkerhet 
[…].1060 
 

Dagen efter, söndagen 23 juli gavs föreställningen klockan två på 
eftermiddagen. Den arrangerades av skådepelarna William Engelbrecht och 
hans hustru Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht. Till historien hör att den 
anlitade artisten hade blivit sjuk. Hartman som var på tillfälligt besök i 
skärgården hade en kväll hälsat på paret Engelbrecht och på förfrågan lovat 
att göra ett inhopp. Hon var således hjältinnan som räddade soarén.1061 
Programmet bestod först av en spansk fars, sedan skulle en konsertavdelning 
ha följt men den fick ersättas av att William Engelbrecht berättade en saga av 
H. C. Andersen, samt slutligen ”kvällens clou” Paillerons Gnistan med 
Hartman sekunderad av paret Engelbrecht.1062 Biljetterna var slutsålda och 
salongen fullsatt. Sjöberg skriver: 

Redan vid sin första entré helsad med en ihållande applåd, fick fru Hartman 
samtidigt från salongen mottaga en präktig, dubbel lagerkrans med dyrbara 
band i de svenska färgerna och inskriften: ”Till Ellen Hartman. Från saknande 
stockholmare”. Kransen hade nyss med Norrtelje anländt från 
Hufvudstaden.1063 
 

Efter matinén bjöd paret Engelbrecht artisterna och några nära vänner till 
restaurangen där det skålades för ”dagens hjeltinna”, men redan på kvällen 
återvände Hartman till Stockholm med ångbåten. En folkmassa på bryggan 
hurrade för henne vid avfärden.1064 Sjöberg fortsätter: ”Från hufvudstaden styr 
hon inom kort åter kosan till Paris. Furusund och – Paris! Det ligger en hel 
karakteristik i dessa båda ord. Karakteristiken af en varmhjertad qvinna, af en 
energisk, oaflåtet uppåtsträvande konstnärinna!”1065  

Visserligen nämns matinén i Furusund av andra tidningar, exempelvis 
Aftonbladet och Göteborgs Aftonblad, men betydligt mer kortfattat.1066 Victor 
Sjöberg var en av de kritiker som beundrade och understödde Hartman. Hans 
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artikel är ett exempel på divaprosa och har i motsats till Svenska Dagbladet 
inget som påminner läsarna om Hartmans skandal. Artikeln lyfter fram hur 
saknad Hartmans konst varit. Sjöberg ger både en bild av den längtande och 
dyrkande publiken samt en bild av den energiska divan som genast efter sin 
ankomst går upp på scen och repeterar, och som efter föreställningen och 
några skålar reser vidare ut i världen på nya äventyr. Nya Dagligt Allehanda 
frågade om hon skulle återvända till Dramaten? Det hade Hartman inte en 
tanke på: ”– Kan hon vara ond på oss? – sporde somliga.  – Kan hon verkligen 
ha hjerta att vara det? Och andra sade i sitt sinnes enfald: – Herre gud, hon 
måtte väl aldrig tro, att… att vi äro onda på henne!” 1067 

Här skrivs hur efterlängtad Hartman var av publiken, men även den 
komplicerade relationen mellan dem antyds. Publiken och Hartman skrivs 
fram som ett kärlekspar som har grälat. Relationen framstår som full av 
missförstånd, precis som konflikten i en enaktare som Hartman hade kunnat 
spela på Dramaten. Detta är också en form av divaprosa. Sjöbergs utrop i bästa 
divaprosastil i föregående citat: ”Furusund och – Paris!” är som en 
karaktäristik av Hartman som en ursvensk diva som nu med sin energi och 
uppåtsträvande konstnärlighet blivit kosmopolitisk. Men denna gång åkte inte 
Hartman direkt till Paris. Hon åkte till västkusten och gjorde ett liknande 
sensationellt blixtbesök. 

I början av augusti meddelade Göteborgs Aftonblad om Hartmans 
planerade medverkan vid en soaré i Marstrand och konstaterade att: 
”Säkerligen skall det inte fattas publik på den aftonunderhållningen.”1068 
Överskottet för soarén skänktes till ”åtskilliga af badortens kassor”.1069 Oscar 
II semestrade vid samma tid på sin båt Drott utanför Marstrand. Hartman 
gjorde audiens hos kungen på båten och bjöd in honom till soarén, eller snarare 
”förunnats nåden att inbjuda Majestätet”, som Åbo tidning uttryckte det och 
ryktet om detta spreds ”som en löpeld genom badortens societet”.1070  

Salongen var fullsatt. Kungen kom sist med sin uppvaktning. Först spelade 
Fredrikson och Åhlander en enaktare.1071 Därefter deklamerade Fredrik 
Hedlund och slutligen följde Jag gifter mig med min dotter med samtliga 
skådespelare samt Hartman.1072 Dagens Nyheter rapporterade: ”Stämningen 
var hela tiden mycket animerad, bifallet lifligt, och fru Hartmans 
blomsterskörd rik”.1073 Åbo Tidning meddelade att Kungen ”gaf själf signal 
till de applåder, som konstnärinnan, kanske just för att signalera utgick från 
detta håll, inhöstade ur förtjusningens outtömliga ymnighetshorn”.1074 Jag 
tolkar dessa betraktelser som att Hartman själv gjorde en poäng av att kungen 
initierade applåderna till henne. Hartman signalerade att eftersom kungen 
offentligt visade att han översåg med hennes skandal, var det ett tecken på att 
hans undersåtar borde följa hans exempel. ”’Allt är förlåtet’, jublade 
entusiasterna, ‘nu återvänder vår oförgätliga lilla Ellen åter till den svenska 
scenen’. Men själf sade lilla Ellen bestämdt, att hon ej mera kommer tillbaka”, 
skrev Åbo Tidning.1075 Hartman insisterade fortfarande offentligt att hon skulle 
förbli i Paris.  
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Dagen efter tog kungen emot artisterna på Drott. Samma kväll var 
ytterligare ett uppträdande med en annan repertoar och flera skådespelare. 
Hartman och Fredrikson spelade då Surrogat av Otto Benzon. Några dagar 
senare meddelades att Hartman återvänt till Paris. Hon skulle tillbringa 
sensommaren i Dieppe där även hennes lärare vistades.1076 Troligtvis syftades 
det på Coquelin. 

Det var på västkusten 1893 som planen för Hartmans comeback på 
Dramaten gjordes upp ”hvartill hon förnämligast föranledts af konungens i 
Marstrand uttalade önskan […].”1077 Att kungen uttryckt önskan om att hon 
skulle återkomma till Dramaten tvekade således inte Hartman att meddela 
pressen när hon på hösten återkom till Sverige inför sitt gästspel. 

I september meddelade Aftonbladet att Hartman ansökt om att få gästspela 
på Dramaten och att associationen accepterat detta med 7 röster mot 6, då en 
röst lämnades in blanco.1078 Det var således ännu inte självklart för henne att 
återvända till sin forna arbetsplats, men i oktober meddelas att avtalet nu var 
definitivt om ett gästspel under november och december. Under tidig höst 
hade Hartman börjat arbeta med titelrollen i Froufrou av Henri Meilhac och 
Ludovic Halévy som skulle vara gästspelets huvudnummer.1079 

Skånska tidningar meddelade den 7 november att Hartman passerat Malmö 
på sin väg från Paris till Stockholm. Det uppgavs att hon hade tillägnat sig 
parisiskt rullande r av det dagliga fransktalandet. Hon hann meddela att hon 
studerat in rollen för Sarah Bernhardt och att hon i januari skulle gästspela i 
Köpenhamn och i Malmö, om tiden tillät, för att i februari återvända till Paris 
där hon skulle spela en roll i Ibsens Byggmästare Solsness. Rollen som Hilde 
Wangel skulle hon göra för Lugné-Poë på Théâtre de l'Œuvre.1080 Hartman 
bekräftade senare att hon lovat Lugné-Poë att vara i Paris den 3 mars för att 
20 mars ha premiär.1081 Hon återvände till Paris under våren, men av någon 
anledning föll projektet. Det var dödsscenen hon skulle ha studerat för Sarah 
Bernhardt, men huruvida det stämde är omöjligt att säga.1082 Möjligheten 
finns, men det finns inga andra källor som stödjer det. Uppgiften återfinns inte 
heller i Hartmans memoarer. 

Diva med queer dissonans 
Salongen var fullsatt. Kungen, kronprinsen den blivande Gustaf V och 
kronprinsessan Victoria satt i den kungliga logen, vilket ska ses som ett stöd 
för Hartmans återkomst till Dramaten, precis som pressen underströk.1083 Den 
skådespelerska som 22 november 1893 skulle göra entré som Gilberte i pjäsen 
Froufrou på Dramaten var full av revanschlusta.1084 I förra kapitlet 
tydliggjordes att Hartman länge hade fantiserat om och planerat för detta 
ögonblick. Under två år hade hon lekt med tanken på vilken replik hon skulle 
leverera till publiken vid sin återkomst på Dramaten.1085 Visserligen var inte 
detta hennes rollkaraktärs öppningsreplik i pjäsen, men det brydde hon sig inte 
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om. När Hartman gjorde entré sade hon med ett menande och humoristiskt 
leende till publiken: ”Ja, här har ni mig igen.”1086 Nya Pressen skriver:: 

Fru Hartman hälsades genast vid sitt första inträde med en lika varm som 
ihållande applåd, hvilken nästan bragte henne ur koncepterna, och efter hvarje 
aktslut måste hon gång på gång framträda, efter styckets slut helt visst inemot 
ett dussin gånger. Lägger man härtill att blombukett efter blombukett regnade 
in på scenen, måste erkännas att detta mottagande åtminstone i hjärtlighet 
lämnade intet öfrigt att önska.1087 
 

Enligt Koestenbaum sade opradivan Nellie Melba om sitt första uppträdande 
av Traviata i New York: ”In thirty seconds – I must say it, though it may 
sound boastful – I knew that I had won. The rest of the performance was one 
long triumph, and when it was over, I walked through the corridors full of 
massed bouquets.”1088 Hartman blev synligt berörd under den långa applåden 
vid henne entré. Blombuketterna, som enligt citatet oupphörligt regnade in på 
scen och som kan liknas vid Melbas vandring genom korridoren full av 
blommor, bara bekräftade segern. Även Hartmans rum på Grand Hôtel ansågs 
vittna om hennes framgång. En intervjuande reporter skriver: 

Man ser wid första ögonkastet att det bebos af en firad skådespelerska: det är 
till hälften fyldt med jättebuketter, somliga wissnade, andra ännu nästan friska, 
prydda med breda blå och gula band. Man sluter sig också till att den som bor 
här befinner sig på resande fot; hon har icke gjort något försök att gruppera sina 
troféer i någon konstmessig och harmonisk ordning; hon har radat upp dem i 
den tur de kommit – qwäll efter qwäll – helt stolt öfwer att se dem i färd med 
att öfwerswämma hela rummet.1089 
 

Hartmans skam hade vänts till triumf vilket journalistens divaprosa framhöll. 
Citatet speglar också den internationella divans vardagstillvaro på resande fot 
och de snabbt vissnande blomstertroféerna. Visserligen var Hartman 
fortfarande av mången betraktad som pariafemininitet och borde därför aldrig 
få visa sig på en svensk scen igen, men hon hade också en stor beundrarskara. 
Det var denna beundrarskara som nu applåderade och kastade blommor. Och 
det skulle snart visa sig att Hartman var fullt medveten om att det var denna 
publik som hade möjliggjort hennes återkomst. Det fick i sin tur konsekvenser 
för hennes återstående tid på Dramaten, vilket kommer att tydliggöras i nästa 
kapitel. 

Froufrou som är skriven 1870 ansågs av vissa, som exempelvis Knut 
Michaelson, 1893 som föråldrad.1090 En uppgift meddelar att Hartman själv 
bett att få spela rollen, en annan källa låter ana, utan att ge någon definitiv 
klarhet, att Fredrikson kan ha haft del i förslaget, men vem som ytterst gjorde 
pjäsvalet förblir oklart. År 1870 hade Froufrou satts upp på Dramaten. Då 
hade Fredrikson förkroppsligat den unge älskaren som Elise Hwasser i 
titelrollen förlöpte hemmet med. Nu spelade han Froufrous äkta man. Förvisso 
uppfyllde pjäsen Hartmans ambition att bredda sitt register med mer 
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högdramatiska roller, men möjligheten finns att valet även styrdes av att 
Froufrou var en divaroll. Sarah Bernhardt hade gestaltat den 1880 och 
Eleonora Duse 1882. Valet av pjäs var en markering att Hartman nu tillhörde 
de kosmopolitiska divornas skara. Slående är att handlingen på flera sätt liknar 
Hartmans egen skandalhistoria, vilket inte heller pressen underlät att påpeka:  

Valet af ”Frou-frou” vittar också om ett annat slag af mod, derför att hjältinnans 
saga, med undantag af det tragiska slutet, har icke så få likheter med 
skådespelerskans egen. . .  Det är tydligt att fru H:s gästspel är ett försök att 
utröna stämningen hos publiken för hennes ifrågasatta definitiva återvändande 
till Stockholm och Dramatiska teatern. Huru detta försök skall utfalla är svårt 
att säga, men det synes i hög grad orättvist att, såsom ett par blad gjort, söka 
egga upp stämningen emot henne, på grund af de händelser som inträffat och 
som ju icke hänföra sig till hennes egenskaper som artist.1091  
 

Detta citat vittnar om försök från vissa skribenters sida att separera 
skådespelerskan som privatperson och som artist och därigenom visa sitt stöd. 
Det vittnar även om att mediedrevet mot Hartman ännu inte var över. För 
många av moralisterna i demoniseringsprocessen av Hartman var det 
tvärtemot en hädelse att söka separera artisten från privatpersonen. Dessa 
skribenter fortsatte sin kampanj för att jaga bort Hartman från den offentlighet 
som hon, trots karaktärsmordet, vägrade att lämna.  

Froufrou handlar om Gilberte, som kallas Froufrou, en levnadsglad och 
impulsiv kvinna som känner sig försummad av sin man och tar ett oöverlagt 
beslut att fly med en älskare, precis som Hartman själv hade gjort. Efter hennes 
flykt frågar Gilberte sin syster, som nu uppfostrar hennes barn: ”Och mig… 
hvad säger man om mig derborta?”1092 Det var rollfiguren som frågade, men 
kunde i denna uppsättning lika gärna uppfattas som Hartmans retroaktiva 
funderingar i Paris om sin forna Stockholmspublik. I slutscenen återvänder 
den döende Gilberte hem och den bedragna maken förlåter henne:  

Gilberte /ser sig omkring/ 
Hemma! hemma hos mig! 
Sartorys 
Ja, hemma Gilberte, hos dig! 
Och du skall inte dö, du skall stanna här för alltid! 
Gilberte /småleende/ 
För alltid!1093  
 

Dialogen i slutscenen skapar associationer till Hartmans privata situation. 
Froufrou hade varit utstött i världen, men har i slutscenen ångerfylld kommit 
åter till sitt hem för att träffa sin son och sedan dö. Hartman hade varit utstött 
i världen, men kommit åter till sin hemmascen för att spela för sin publik. 
Huruvida hon var ångerfull eller inte var dock en tolkningsfråga. Redan under 
Coquelinturnén hade Arbetet associerat publikens välkomnande av Hartman 
med att hon fått ”societetens och tanternas syndaförlåtelse”. 1094 Eftersom 



242 

Hartman var en återvändande flykting i skam föreställer jag mig att salongen 
premiärkvällen för Froufrou metaforiskt förvandlades till en kollektiv 
församling. Den ställföreträdande prästen Sartorys, förkroppsligad av 
Fredrikson, gav absolution, inte bara till rollfigurens rymning utan även till 
Hartmans. Genom sin närvaro på sin gamla scen förlåter även Hartman 
Stockholmspubliken för att de stötte ut henne i landsflykt.  

Froufrou som teaterhändelse 1893 kan tolkas som en akt av försoning 
mellan scen och salong. Därigenom blev Harman en genusmodell där scen 
och liv uppvisar viss olikhet, men tillräckligt mycket likhet för att ge henne 
autencitet som diva. Det visar inte minst publikens jubel efter Hartmans attityd 
i den självironiska öppningsrepliken ”Ja, här har ni mig igen!”. Den berättade 
att kärleken kommer och kärleken går, och skvaller är skvaller är skvaller. 
Bryr jag mig? Nej! Eller som hon fick säga i en satirisk artikel om intrigerna 
på Dramaten publicerad i skämtpressen: ”Hahahaha era nöt! Ja eller nej – är 
jag söt?”1095 

Nu hade Hartmans femininitet utvecklat sig till en diva som stundtals hade 
ett läckage av queer dissonans. Det queera har inget att göra med hennes 
privata sexuella preferenser. Tiina Rosenberg skriver: ”Divan representerar en 
queerhet som kan fungera i olika identitetssammanhang. Divan är en egen 
queer kategori som har sina speciella förutsättningar oavsett sexuell 
identitet.”1096 Det är Hartmans iscensättning på scen av sitt skamfyllda sår av 
skandalen 1891 som skapar en queer dissonans. Det fanns inget Hartman 
kunde göra för att dölja eller förneka sitt sår. Rosenberg skriver: ”Divan är 
både sårbar och stark, Utsatt och utåtagerande.”1097 

Eftersom alla kände till skandalen 1891 låg den i öppen dager och skulle 
alltid komma att associeras med henne. Hartman valde då att uppbära såret 
som en sorts kronjuvel genom att som sin officiella återkomst välja att spela 
Froufrou vars historia överensstämde med hennes egen. Hon intog den 
skamfyllda positionen på scen och iscensatte därigenom sitt privata sår i 
dialog med sin publik. Denna iscensättning läser jag som en personlig 
motståndsstrategi i kombination med en professionell överlevnadsstrategi. 
Den del av publiken som omfamnade Hartmans iscensättning av Froufrou 
krävde inte att hon skulle stå till svars för sina handlingar i privatlivet som en 
ordinär kvinna. Som diva behövde hon nu bara stå till svars inför sin publik, 
som i sin tur krävde att få underhållning av henne.  

Reaktioner på återkomsten 
Hufvudstadsbladet som fick ett telegram om intrycken från den första kvällen, 
publicerade dem i stor fetstil som om det vore en annons.1098 Det får spegla 
intresset som Hartmans återkomst väckte i Finland. Gästspelet innehöll även 
repriser på Vi skiljas av Victorien Sardou, Lefflers En räddande engel och 
Benedictsons I telefon. Efter ett uppehåll över jul gjorde Hartman i januari 
1894 en ny roll, kammarjungfrun Maria i Shakespeares En trettondagsafton, 
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en pjäs som inte hade spelats på Dramaten sedan 1864. Den 30 januari tog hon 
farväl av Stockholmspubliken med En räddande engel och Vi skiljas. Wasa 
tidning skrev: Inropningarna woro talrika och den kvinnliga publiken wiftade 
extatiskt med sina näsdukar”.1099  

Hartmans gästspel innefattade 58 spelkvällar som nästan alla var 
fullsatta.1100 Thyselius vittnade om hur Dramatens salong under hennes 
gästspel ofta var helt utsåld då ”den som ville och kunde se, hvad som 
värkligen var att se, fick en ny bekräftelse på uppfattningen, att tomrummet 
efter henne på konstanstalten Dramatiska teatern icke på minsta sätt fylts af 
någon annan under hennes frånvara”.1101 Thyselius rapporterade att inkomsten 
för Dramaten under hennes gästspel var i genomsnitt 1200 kronor per kväll 
och menade att denna höga beläggning stod i kontrast till föregående tids 
ekonomiska kris för teatern. Hartmans position som publikmagnet hade ingen 
lyckats fylla under hennes bortavaro, trots de konservativa tidningarnas 
intyganden att publiken inte saknade henne. Men publiken kom, vilket utvisar 
hur Dramaten var en del av en underhållningsindustri som inte bara skulle 
producera högkvalitativa konstnärliga produkter, utan även var fullkomligt 
beroende av publikens åsikter. Fick de inte underhållning så kom de inte, och 
kom de inte blev det inga intäkter.  

Det är viktigt att poängtera att underhållningsvärde inte handlar om 
föreställningens genre. Ett allvarligt drama kan dra publik lika väl som en 
komedi. Underhållningsvärde kan bestå av olika komponenter som ger 
publiken olika sorters känslor. Denna förmåga hade Hartman. Thyselius 
noterade även kritikernas attityd mot henne under gästspelet 1893-94: 

Var publiken sålunda henne fullt trogen, så röjdes hos en och annan del av 
kritiken benägenhet att sätta sig på sina höga hästar och med kinkig 
öfverlägsenhet se ned på hennes spel. Att ibland de stränga flertalet, eller 
kanske alla voro sådana, som gemenligen förefalla tämligen lätt förnöjda och 
under forna tider gärna visade sig mycket förtjusta i hvad hälst fru H. företog, 
behöfver icke förundra, äfven om man betänker, att hon, under denna tid som 
gått, obestridligen vunnit betydligt i konstnärlig mognad, energi i spelet och 
allvar i utarbetandet.1102 
 

Det betyder att både Hartmans position som publikmagnet och hennes 
konstnärliga utveckling för det stora flertalet var tydlig. Thyselius menar att 
en del kritiker genom att så att säga sätta sig på sina höga hästar ville göra 
någon sorts poäng av att vara nedlåtande mot hennes spel. Här blir det klart 
att somliga kritiker styrdes av sin ideologiska ståndpunkt. Trots allmänt 
erkännande av kritiker och publik, har vissa skådespelare enstaka antagonister 
som av någon anledning inte ser artistens skicklighet eller konstnärlighet, utan 
helt enkelt tycker illa om dem. Antipatin kan vara personlig, men behöver inte 
vara det. Den kan handla om spelstil, utstrålning eller utseende. Det kan också 
handla om att skådespelarens beteende i sitt privatliv färgar synen på artisten. 
Denna typ av antagonister hade givetvis också Hartman. Därför är det 
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sannolikt att det fanns vissa som aldrig skulle ge henne konstnärligt 
erkännande beroende av att de betraktade henne som en pariafemininitet.  

Divakod: Divakläder  
Redan under exilen i Paris hade Hartmans klädstil framhävt hennes nya image 
som internationell diva i kombination med hennes nordiskhet: Alvar 
Arvidsson skriver: ”Och som hon nu stod framför mig, i sin ljusblå 
förmiddagsdräkt, elegant, parisiska från topp till tå och ändå med så mycket 
af nordiskt öfver sig, någonting af en dam af värld med hela suveräniteten af 
ett nyckfullt och bortkäladt barn.”1103 I citatet förtydligas hennes roll som diva 
inte bara med den beundrande divaprosan. Även hennes kombination av 
världsdam och bortskämt barn antyder divabeteende med glamorös 
excentricitet, van göra vad som faller henne in och att få sin vilja igenom.  

På väg till sitt gästspel i Stockholm 1893 återkom skribenterna till hennes 
stil och utseende: I Göteborgs Aftonblad stod det: ”Fru Hartmans 
ungdomlighet och friska, vackra utseende frapperade alla. Hon har emballerat 
och Paris-chicen kläder henne förträffligt. Utan något sällskap har hon 
företagit den långa resan hit och fortsatte ock ensam med uppgående 
snälltåget.”1104 Hela notisen andas beundrande divaprosa från den annars mot 
Hartman så kritiska tidningen Göteborgs Aftonblad. Här skrivs Hartman fram 
som den internationella divan som ständigt är på resande fot. Denna gång 
nämns uttryckligen att hon reste ensam, som enligt dåtidens mått sågs som 
vågat för en ung, attraktiv kvinna, men texten antyder att hennes moderna 
Pariskläder verkade som ett personligt pansar. Ingen stod längre likgiltig inför 
hennes skönhet och hennes stil och skulle därför inte våga besvära henne.  

Enligt Koestenbaum ägnar sig divaprosa mer åt divans kläder än 
exempelvis åt hennes rösts timbre. Han skriver: ”A gown confirms status, 
corroborates secret fantasies of self-worth”. 1105 Han menar att en överdådig 
divaklänning är en uppvisning av stolthet och nerv. Att Hartman valde att 
anlända till den svenska huvudstaden i senaste Parismodet framhäver hennes 
modernitet. I Stockholm slog vid denna tid det senaste modet från Paris 
igenom ett år senare.1106 En modern kvinna i Sverige låg med andra ord ett år 
efter det franska modet, men Hartman valde att exponera sin internationella 
status genom att gå klädd i senaste nytt. Det antyder hennes oräddhet för att 
framstå som annorlunda. Koestenbaum menar även att divakläder är ett tecken 
som framför allt riktar sig till kvinnliga beundrare och homosexuella män:  

Diva gowns don’t assist heterosexual seduction; the gown’s folds and follies 
speak to women and to gay men – or to men interested in women’s clothes, if 
that is a population seperate from gay men. A good gown vindicates the diva 
by making her glamorous, and it inspires the queer fan by showing gender’s 
dependence on costume. A woman is a woman and a man is a man but not 
entirely so; clothes give gender its social meaning.1107 
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I och med detta gästspel börjar Hartmans kläder, både privat och på scen, 
komma mer och mer i fokus. Under gästspelet med Froufrou meddelades i 
Dagens Nyheter exakt vilka kostymer Hartman, och även de andra 
skådespelerskorna, bar i varje akt, samt vilka färger och vilka tyger de bestod 
av. Orsaken var att det var så många kvinnor som skrivit och bett att få en 
närmare beskrivning av dem. Beskrivningen är full av franska beteckningar 
och vittnar om den internationella, moderna kostymprakt Hartman 
representerade sig i som Froufrou. 1108  

I första aktens entré bar hon en svart riddräkt som kontrasterades av en röd 
väst. Hartman hade två olika kostymer under de första två akterna, men i de 
resterande tre akterna spelade hon respektive akt i samma kostym. Under de 
första fyra akterna var Froufrou klädd i ljusa färger som rosa, vitt och gult. 
Balklänningen i andra akten är dock i röd plysch, kanske en symbolisk färg 
för att hon lät passionen styra henne. I den femte akten när hon kommer hem 
för att dö var hon klädd i en svart klänning. 

Det framhävs ett flertal gånger att Hartman privat klädde sig enkelt och på 
det sättet framhävde sin figur och personlighet. Under en intervju tog hon 
exempelvis emot journalisten i sitt hem enkelt klädd i svart ”hvilket dock klär 
henne förträffligt… Ni skulle endast se!” skriver Hjalmar Ekerot.1109 Detta 
intresse för Hartmans kläder både på scen och privat, antyder att den kvinnliga 
publiken och deras intresse för mode hade växt i antal. Det var denna 
publikgrupp som tidningarna tillfredsställde med sin information om 
Hartmans kostymer. Det skapar även en länk till att kvinnors konsumtion 
växte under fin-de-siècle. Stockholms kvinnor ville veta vad de hade sett divan 
bära för att kunna köpa eller låta sy upp något liknande. Och de som inte hade 
sett henne kunde av beskrivningarna skapa sig en bild i fantasin.  

Kvinnornas favorit 
Dagens Nyheters kritiker meddelade att publiken var så rörda efter dödsscenen 
i femte akten att de satt tysta en lång stund innan applåderna bröt ut. 
Signaturen Flanör kåserade om sitt besök på Dramaten och skrev att ”kväll 
efter kväll är teatern fullsatt af en lifligt intresserad publik, mest damer”.1110 
Han tycker kvinnornas uppslutning kring Hartman är anmärkningsvärd. 
Skribenten menar att vissa kvinnor beundrar henne och hennes kostymer så 
mycket att de går och ser henne flera kvällar i rad. Här framkommer föraktet 
för kvinnornas beundran av kostymerna på scen. Men framförallt skrivs det 
fram att huvudorsaken till framgången hos den kvinnliga publiken var 
känslomässig beröring: 

Och de se henne med oförminskad sinnesrörelse. Sinnesrörelse, är verkligen 
ordet. Ty man går inte dit för att applådera och småle åt den ystra och glade 
Frou-frou. Utan man går dit för att gråta. Ja, man går verkligen för att gråta åt 
lilla fru Hartman! Under hennes dödssen [sic!] i sista akten snyftas det omåttligt 
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i salongen. […] [D]amerna i salongen snyfta och gråta öfver lilla fru Hartmans 
död, och damerna tvinga sina herrar att applådera, så att lilla frun måste göra en 
glad uppståndelse från de döda och komma in efter ridåns fall tre eller fyra 
gånger.1111  
 

Denna känslomässiga beröring av Froufrous öde tyder på känslomässig 
empati från många kvinnliga åskådare. Således en helt annan anledning till 
succén än de vackra kläderna, även om dessa säkert förhöjde upplevelsen. 
August Emil Eggertz skrev i Göteborgs Aftonblad ner alla inblandade i 
föreställningen, men allra mest Hartman som han ansåg var parodisk. Men 
samtidigt förmedlade han denna känslostorm som uppsättningen väckte hos 
vissa åskådare: 

Och jag satt där i Thalias tempel som varg i veum och skrattade midt under de 
mest gripande tragiska scenerna, skrattade så, att jag måste hålla näsduken för 
ansiktet, hvilket var min lycka. Ty publiken trodde att jag grät. Hade den sett 
att jag skrattat skulle jag visst blifvit lynchad. Men där sutto parkett och rader i 
sin rörande barnatro och gräto ohejdadt under de tragiska scenerna. Flere 
hundra söndagslediga nystrukna näsdukar blefvo ärligt och uppriktigt 
genomvåta. Och högljudda snyftningar buro vittne om känslornas 
mäktighet.1112 
 

Eggertz beskriver även i nedlåtande ton en gråtande dam vid sin sida som, då 
hon trodde att han grät, gav honom en komplimang för att han som karl vågade 
visa sina känslor. Eggertz var en av de reportrar som hätskt vädrade sin åsikt 
om Hartmans omoral i samband med skandalen och hennes comeback. Hur 
mycket avskyn för Hartmans omoral som hade färgat hans omdöme är 
omöjligt att avgöra, men om det förutsätts att han förmedlade sin verkliga 
mening om hennes spel, går det att konstatera att många i salongen inte höll 
med honom. Eftersom Eggertz skriver fram att det framförallt rörde sig om 
den kvinnliga delen av publiken förmedlar han även en förminskning av 
kvinnor som en sentimental publikgrupp som inte kunde se igenom Hartmans 
undermåliga skådespeleri. Det innebär dock att Hartmans skandal inte hade 
gjort henne mindre populär hos den kvinnliga delen av publiken.  

Protester mot och försvar för pariafemininiteten  
Redan under Hartmans turné med Coquelin framträdde vissa protester mot 
hennes tilltag att åter uppträda på svensk scen. Det som provocerade mest var 
att hon var fräck nog att anse att publiken skulle bortse från hennes privatliv 
och motta henne som om inget hade hänt. Denna attityd ansågs enligt 
Smålandsposten hota ”vårt folks allmänna moraliska ståndpunkt”.1113  

Inte vill jag sätta mig till doms öfver en skådespelerskas enskilda lif. Om fru 
Hartman hade begått oregelbundenheter – man kan ju kalla det hvad man vill – 
hvilka ännu gängse moralbegrepp stämpla som sådana, och därför frivilligt 
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lämnat sin sociala ställning i samhället och vid landets första dramatiska scen, 
så har detta stått henne fritt, och jag skulle aldrig offrat ett kritiskt ord därpå. 
Men att ha panna att så snart återvända hit och begära, att vi skola ta emot henne 
inte blott som den förlorade sonen, utan ännu bättre upp: som en triumfator, det 
är dock litet för mycket.1114 
 
Återigen var det den konservativa Smålandsposten som var ursprunget för 

denna röst. Fräckheten var att Hartman hade mage att begära publikens 
respekt. Skribenten fortsatte att andas sin besvikelse över medel- och 
överklassens varma mottagande av Hartman i mars 1892.  ”Men ännu går ej 
skammen så högt på torra landet hos oss, att vi finna ovationerna från den 
högre allmänhetens sida härvidlag alldeles som de borde vara. Det stolta 
England landsförviste en gång sin största skald, en högättad lord, för mindre 
än så”.1115  

Det fanns personer som ansåg att det entusiastiska mottagandet av Hartman 
speglade allmänhetens moraliska slapphet och, i förlängningen, degenerering 
i tidsandan. Särskilt anklagades ”den högre allmänheten” vilket torde betyda 
medel- och överklass. Mot det varma mottagandet av Hartman ställdes 
engelsmännens intolerans mot omoraliskt beteende, som i sin tur jämställdes 
med stolthet. Den stora skalden som nämns syftar troligtvis på Lord Byron 
(1788-1824) som gick i självvald exil i samband med sin skilsmässa. Förutom 
att hans hustru anklagade honom för galenskap, florerade rykten om hans 
incestuösa förhållande till sin syster samt om andra utomäktenskapliga 
förbindelser med både kvinnor och män. Detta sätter synen på Hartmans så 
kallade oregelbundenheter i kontext. Hennes normbrott ansågs som värre än 
Byrons. 

Hyllningarna under Hartmans gästspel 1893-94 fortsatte att uppröra 
känslor. Det visar inte minst ett brev till Fredrikson från bokförläggaren och 
före detta riksdagsmannen Torsten Hedlund i Göteborg.1116 Han har klippt ut 
en notis från en tidning där det står om hyllningarna av Hartman vid 
gästspelets avskedsföreställning, både från salongen och av kollegorna. 
Notisen har han klistrat in i brevet där han även strukit under vissa ord ofta 
med två eller tre streck. Dessa ord är även understrukna i citatet nedan.   

Efter ridåns fall framkallades hon, skriver D. N., hvarvid, under stormande 
handklappningar från salongen och fanfarer från orkestern, först direktör 
Fredrikson till henne öfverlämnade en med rosor besatt lagerkrans från 
Dramatiska Teaterns personal. Därefter blef hon framkallad på scenen så många 
gånger att man slutligen tröttnade att räkna dem.1117 
 

Sedan har Hedlund skrivit för hand: ”Är detta möjligt! Skall man säga att 
konsten eller lagern degraderats? Skall man längre undra öfver om ’mannen 
med järnhufvudet’ bekransades med lager? Han eger åtminstone ’panna’ nog 
att ta’ emot den med.”1118 Här återkommer det folkliga uttrycket ”att ha 
panna”, som nämnts i båda dessa protester. Enligt en ordbok för folkliga 
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uttryck betyder ”att ha panna till”, ”att våga” eller ”att förmå sig till”.1119 Men 
det fanns också mothistorier. Redan under Coquelinturnén uttalade en del 
press att Hartman skulle återkommma 

till den scen som behöfver henne, och till den publik, som hon behöfver. Och 
hvarför skulle hon icke få det? Hvad ha vi, publiken, med teaterprinsessans 
privata lif att göra? Vi betala dem för att roa oss från ½ 8 till 10 om aftnarne, 
det är hela vår ömsesidighets förbindelse. Hvilken skyldighet eller hvilken rätt 
ha vi att spela öfverförmyndare åt dem själva eller åt personer, som kunna ge 
sig till att begå dumheter för deras skull?1120 
 

Här framkommer, förutom det uppenbara försvaret för offentliga kvinnors rätt 
till privatliv, även relationen mellan Dramaten, dess publik och Hartman. 
Dramaten behövde hennes förmåga att dra publik och, enligt denne reporter, 
behövde Hartman publiken. Det är det ofta symbiotiska förhållandet mellan 
divan och hennes publik som beskrivs. Denna intrikata relation skymtar även 
fram i Hartmans uttalande från Paris ”så Stockholm får se hvad de ej ha’ 
mera”.1121 Den speciella relation som rådde mellan Hartman och hennes 
publik ger en nyckel till den affekt hennes beteende väckte. Budkafeln skrev: 

Denna artikel tillkännagifver tydligt nog vår ställning i en fråga, hvilken 
onödigtvis allt för mycket debatterats. Vi ha endast velat inlägga en protest mot 
det begär att degradera vår hufvudstad, hvilket tagit sig uttryck i en del 
reflektioner, som möjligen skulle passa i den klass af städer, som har hvad man 
kallar filipstadstänkesätt. Stockholm bör hålla sig uppe i de kontinentala 
hufvudstädernas nivå och inte befatta sig med dissensioner bakom förrädiska 
refexionsspeglar och täta jalousier. Vi få inte återföra våra farföräldrars och 
mormödrars tid. Ridicylens och stickstrumpans åskådningssätt passar inte i det 
nittonde seklets aftonstund, då ånghästen frustar utanför våra dörrar, då 
elektriciteten hviskar till oss från världens yttersta gränser och med sitt 
bändande sken tyckes vilja kasta in ett förklarande och försonande ljus ända in 
i själarnes hemligaste vrår.1122 
 

Försvaret för Hartman förbands här med modernitet och framtidstro. 
Stockholm bör identifiera sig med de stora metropolernas tänkesätt vilket 
verkar i sin tur anslutas till moderna tekniska uppfinningar som ångmaskiner 
och elektricitet. Detta jämförs i sin tur med småstädernas bakåtsträvande 
mentalitet med täta jalusier, stickstrumpor, ridicyler och reflexionsspeglar. 
Här skrivs debatten om Hartman fram som en konflikt mellan stad och 
landsbygd, samt om människor som endera omfamnar modernitet eller söker 
motarbeta den. Städer med så kallat filipstadstänkesätt är tydligt adresserat till 
tidningar som Smålandsposten och Göteborgs Aftonblad, vilket ställs mot den 
liberala Stockholmspressens kontinentala tänkesätt. Den nya tekniken 
associeras med den nya moralen som ska spränga gränser och blåsa bort det 
gamla. Det visar att både protesterna mot Hartman och försvaret för henne 
handlade om mer än bara hennes personliga moral, det var uttryck för den 
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ideologiska strid om modernitet som definierade tidsandan i fin-de-siècle. 
Under tiden som debatten om Hartmans moral dryftades, roade sig 
Stockholms lustigkurrar med ett skämt om att Hartman ”spelar ’fru-fru’, 
emedan hon varit så fasligt nära att bli gift mer än en gång”.1123  

Strategier inför återkomsten: Gästspel och blixtturné 
Efter Hartmans gästspel på Dramaten reste hon först till Göteborg och gjorde 
där ett gästspel hos Albert Ranft på Stora Teatern. Efteråt skrev Göteborgs 
Posten: ”Då fru Hartman nu afslutar sitt gästspel, kan hon göra det med den 
tillfredsställelsen, att publiken haft roligare än på mången god dag och att 
direktören haft allra roligast, ty det ekonomiska resultatet har varit 
glänsande.”1124 Hartman var en publikmagnet även utanför huvudstaden.  

Gästspelet hade varat under tre dagar fredag–söndag, 2-4 februari. På 
fredagen spelade hon Sardous Låt oss skiljas, andra kvällen upprepade hon 
samma pjäs samt Småflickor som efterpjäs. Söndagen, som var sista dagen, 
spelades samma program på kvällen, men dessutom spelades en 
matinéföreställning med tre pjäser; först Anders de Wahls proverb För tidigt, 
därefter bidrog Hartman med både En räddande engel och I telefon. Det 
betyder att hon hade 4 olika succéer aktuella att variera med under ett par 
dagar. Dessutom spelade hon med skådespelare från Stora Teaterns ensemble, 
medspelare som hon inte var van vid. Eftersom hon var stjärnan dominerade 
hon och drev spelet och de fick anpassa sig efter henne, men det hindrade inte 
att det samtidigt torde ha varit en osäkerhetsfaktor. Som sentida kollega kan 
jag bara konstatera att detta gästspel måste ha varit både fysiskt och mentalt 
ansträngande. Från Göteborg reste Hartman dessutom direkt vidare till sin 
tempopressade Sverigeturné. 

Det var meningen att nitton städer skulle avverkas på tjugotvå dagar, men 
turnén förlängdes något eftersom Hartman i Skåne gjorde en tandoperation.1125 
Turnén gick emellan Sundsvall i norr och Skåne och Blekinge i söder och Emil 
Alexander Linden (1859–1914) var arrangör. Hartman förklarade att det måste 
bli en så kallad blixtturné eftersom hon lovat Lugné-Poë att hon den 3 mars 
skulle vara i Paris för att 20:e mars ha premiär med Ibsens Byggmästare 
Solsness.1126 Huvudnumren på turnén var I telefon och Vi skiljas. Varje kväll 
var det spelning och på dagtid reste de till nästa stad. Bland de städer som 
besöktes var: Sundsvall, Östersund, Uppsala, Gävle, Falun, Karlstad, Örebro, 
Norrköping, Linköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, 
Ystad, Malmö, Lund, Helsingborg. Halmstad och Borås.1127 

Den sista föreställningen ägde rum i början av mars i Borås varefter 
Hartman, efter att ha besökt sin väninna och forna kollega Olga Björkegren i 
Varberg, fortsatte till Paris. Nu verkade engagemang hos Lugné-Poë inte 
längre vara aktuellt. Orsaken till detta är okänd. Det meddelades att Hartman 
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tänkte utbilda sig till lärarinna i scenisk gestaltning och plastik i Paris och 
senare bosätta sig i Stockholm och där ge lektioner.1128 

Gail Marshall poängterar att de flesta internationellt turnerande 
skådespelerskorna var tragedienner och att ibland nytt material prövades i 
provinsen för att där slipas inför mötet med huvudstadens publik.1129 I 
Hartmans fall var det snarare tvärtom. Hon spelade två av sina komiska 
succéer, båda med femininiteten den segrande flickaktigheten. Naturligtvis 
var både gästspelet i Göteborg och turnén i Sverige ett sätt att snabbt göra en 
ekonomisk vinst, men lika viktigt var att de erbjöd Hartman att exponera sin 
divaimage ute i landet och även sprida ryktet om hennes spelstil.  

Divakod: Folklig hjältinna 
Inför turnén i svenska städer gav Hartman en intervju för tidningen 
Barometern. På Grand Hôtel i Stockholm, där hon återigen bodde, lyckades 
Hartman divaprata om den kommande turnén genom att påtala sin status som 
celebritet, samtidigt som hon utvecklade en falsk ödmjukhet med att påpeka 
att hennes ryktbarhet kanske var utan grund, fast hon samtidigt förmedlade att 
den var helt självklar. Hon sade om turnén:  

Naturligtwis blir det tröttsamt, men roligt blir det – tror ni inte – att hwarje qwäll 
spela för ny publik. Och det måste gå bra, när man bara spelar en qwäll i hwar 
stad. Kommer inte publiken för annat, så kommer den af nyfikenhet. Ni förstår 
– för att se en menniska, som – ja, som det med eller utan skäl talas så mycket 
om.1130 
 

Reportern ägnade sig åt divaprosa när han i början av intervjun framhöll alla 
blombuketter som var på väg att ”öfwerswämma hela rummet”. I slutet av 
artikeln frågar han Hartman om någon av alla hyllningarna gjort henne särskilt 
glad. Hartman valde då att framhålla två dikter. Den ena var från en gammal 
fröken som stuckit in den under dörren och sprungit sin väg. Dikten var fäst 
vid en bukett med violer. Hartman förklarade: ”Brefwet är adresserat till ’den 
ljufwa violen’ och fullt af de mest swärmiska utgjutelser, som en gammal 
poetisk mamsellsjäl kan hitta på.”1131 Det andra var ett stort brev med en 
hyllningsdikt från personalen på en fabrik på Söder där arbetarna och 
arbeterskorna alla hade undertecknat sina namn. Att hyllningarna inte bara 
kom från uppvaktande kavaljerer från överklassen, utan från en äldre ogift 
kvinna och arbetare på en fabrik, tyder på att Hartman under sitt gästspel i 
Stockholm hade uppgraderat sin folkliga status. Hennes popularitet var varken 
klass- eller könsbunden. Hon var nu inte bara en diva, för en del av publiken 
var hon också en folklig hjältinna.  

Den äldre kvinnans uppvaktning med både blommor och dikt tyder även på 
att Hartman blivit ett svärmiskt, sannolikt i vissa fall även erotiskt, objekt inte 
bara för män utan även för kvinnor. Även om skådespelerskan var lätt 
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nedlåtande i sin beskrivning av mamsellens divaprosa i diktform, sade hon sig 
öppet vara glad över uppvaktningen. Det tyder på att Hartmans iscensättning 
som diva med en queer dissonans attraherade båda könen. På sista 
föreställningen av Gurli 1898, som var Hartmans sista succé, påpekade en 
reporter att det stora flertalet av publiken var kvinnor vilket var ”ett 
otvifvelaktigt intyg på huru den skådespelerska, som nu öfvergifver scenen, 
är vår damverlds gunstling”.1132  

Koestenbaums syn på divans själviscensättning är en identifikation med en 
queer kategori tvärs igenom osynlighet och vanära. Detsamma menar jag att 
Hartman representerade för en del kvinnor i publiken. Litteratur- och 
genusforskaren Eve Kosofsky Sedgewick hävdar att en queerkulturell 
överlevnadsstrategi är reparativ.1133 Genom det reparativa synliggörs såret 
eller skammen och omvandlar den queera överlevnadsstrategin till en tröst och 
uppmuntran. Hartman sågs nu, i alla fall av delar av sin publik, som en sådan 
reparativ kraft. Det exemplifieras genom den äldre ungmöns tilltag, som 
genom sin status som ogift stod utanför den hegemoniska femininiteten, att 
dikta och köpa violer till divan som sin hyllning. Hartman som diva var en 
normbrytare som därmed förkroppsligade en feministisk potential. Divan 
Hartmans femininitet stod nu i en egen queer kategori.  

Divakoder: Intervjuteknik och recensioner av publiken 
Skådespelare recenserar i allmänhet varje föreställnings publik. Det diskuteras 
kollegor emellan eller konstateras bara tyst inombords att den var bra, dålig, 
orolig, tråkig, pratig eller något annat ord som kan beskriva upplevelsen av 
publiken från scen. Det är ingen divakod i sig, det hör till yrket. Men som 
teaterforskaren Claes Rosenqvist framhåller gick Hartman på sin blixturné ett 
steg längre. Hon konstaterade i lokalpressen att Sundsvall hade: ”En elegant 
och fin dampublik.”1134 Genom att recensera kvinnorna i publiken antog 
Hartman officiellt en plats som gjorde henne till en kvinnlig förebild i att vara 
modern och chic. Eftersom hon gjort sig ryktbar i Paris och umgåtts med 
”stiligt folk” i metropolen och dessutom ansåg att hon själv såg piffig ut efter 
att hon ”spottat upp sig”, såg hon sig uppenbart som expert i stilmedvetenhet 
och kunde därmed så att säga välsigna sin kvinnliga publik i småstaden i norr 
med sitt gillande.1135  

På intervjuerna under turnén fick Hartman i flera städer frågan vad hon 
tyckte om publiken. Författaren och journalisten Gustaf Fröding frågade 
henne exempelvis vad hon tyckte om Karlstad när han intervjuade henne för 
Karlstads-Tidning. Då var hon inte lika chevaleresk mot stadens damer, men 
konstaterade ändå att publiken ”såg trevlig ut – många välmående kavaljerer 
och många intressanta och ovanliga damtoiletter”.1136 Hennes ordval om 
kvinnornas klädstil innehåller en tolkningsmöjlighet som inte är särskilt 
smickrande för värmlandskvinnorna. Däremot var hon mer positiv till staden. 
Vid tidpunkten var det marknad i Karlstad och Hartman konstaterade för det 
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första att de ”ståtliga patronfigurerna i skinnpäls gjorde en förträfflig 
massverkan”.1137 Dessutom ansåg hon att Karlstad i jämförelse med Öregrund 
var betydligt mer ”storstadsmässig”.1138 Detta ska sannolikt ses som en 
komplimang av skådespelerskan som inte bara var van vid Stockholm utan 
även med metropolen Paris, vilket Fröding också påpekade för sina läsare. 

Det kan också ses som en strategi från Hartmans sida att uppmärksamma 
sin publik i allmänhet och sin kvinnliga publik i synnerhet. Det var inte bara 
på Dramaten kvinnliga åskådare hade vuxit i antal.1139 När hon anlände till 
Sundsvall med tåg hade det samlats en folksamling av nyfikna ”mest damer” 
för att få en glimt av divan1140. Genom att ge sin uppskattning till sin kvinnliga 
publik, lät Hartman dem veta att hon också såg dem och uttryckte sin 
tacksamhet för deras stöd. Det var en ömsesidig bekräftelse mellan divan och 
hennes växande kvinnliga beundrarskara. 

Efter rymningen och under exilen i Paris började Hartman ge intervjuer. 
Den första intervjun med Hartman som hittats var från Helsingfors 1889. 
Intervjuer med skådespelerskor hade i Sverige inte alls varit vanligt under 
1880-talet, men var en artikelform som hade ökat i popularitet i samma takt 
som Hartmans ryktbarhet. Detta innebar att hon skaffade sig viss intervjuvana. 
I Karlstad upplyste Hartman Fröding om att han var den tionde intervjuaren; 
om hon menade enbart i Karlstad eller hitintills under turnén är oklart. I sin 
artikel kåserade Fröding om sin vånda för vad den världsvana skådespelerskan 
skulle tycka om hans klädsel, utseende och tafatta rörelser, men hon ”föreföll 
i alla fall ganska nådefull och smålog det älskvärda smålöje hon inövat till 
bruk vid intervjuer”.1141 

Därmed avslöjade han en del om Hartmans intervjuteknik. Hennes inövade 
småleende var en strategi, som hon enligt Fröding även använde vid deras 
avsked. En annan taktik var tydligen att småprata lite för att hjälpa den osäkra 
reportern på traven. Efter att ha ställt frågor om staden, publiken, teatern och 
kulisserna blev Fröding modigare och ”började ge henne små råd angående 
hennes spel”.1142  Då framkommer även Hartmans berömda sätt att snoppa av 
folk. Fröding skriver: ”Fru Hartman sade sig vara mycket glad över vänliga 
människors råd, det vore så instruktivt. Hon ville så rysligt gärna sitta en lång 
stund och riktigt höra mina åsikter om hennes spel, men tyvärr hade hon just 
nu bett hr Collin komma upp för att tala med honom om resan.”1143 Alldeles 
uppenbart gjorde Fröding ett övertramp när han började kritisera henne och 
alldeles tydligt var Hartman helt ointresserad av att höra på hans åsikter, men 
hon förlorade aldrig älskvärdheten även om Fröding noterade att leendet var 
inövat. Älskvärdheten var en intervjuteknik, men intervjun skedde på hennes 
villkor; ville hon inte vara med längre så tog den slut. Medvetenheten om att 
hon styrde iscensättningen för utfrågningen går att identifiera som en divakod. 
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Divakod: Höga gage 
Divor under 1800-talet blev ofta rika på sin konst, även om de lika snabbt 
kunde spendera denna förmögenhet genom sin extravaganta livsstil. Sarah 
Bernhardt var exempelvis känd för att skapa förmögenheter och förlora dem 
med samma hastighet. Detta tvingade ofta divan till nya turnéer och nya 
comebacker. Men faktum är att siffrorna på deras gage var, och är ännu idag, 
måttstocken för både deras publika och konstnärliga status. Även Hartman 
tjänade pengar på sin konst. Gästspelet på Dramaten den 22 november 1893 
till 30 januari 1894 hade visat att hennes namn fyllde salongen och därmed 
teaterns kassa. Gästspelet i Göteborg och den efterföljande turnén genom 
landsortsstäderna hade gjort detsamma. Breven, både till Fredrikson och till 
Molander, verifierar åtskilliga gånger att Hartman var väl medveten om sitt 
ekonomiska värde.  

I Göteborgs Aftonblad publicerades ett anonymt skrivet inlägg som 
ursprungligen kom från Stockholms Nyheter. Där ansågs det att den allmänna 
åsikten att Sverige var ett fattigt land inte kunde stämma med tanke på de höga 
biljettpriser som svenskarna var beredda att betala för att se gästande divor. 
Som exempel på denna tendens nämns divorna Nellie Melba, Marcella 
Sembrich och Ellen Hartman. Göteborgs Aftonblad skriver: 

Och nu uppgifves såsom ytterligare en illustration till vår “fattigdom”, att fru 
Ellen Hartman skall under sitt gasterande i Stockholm och senast i landsorten 
ha gjort sig den alls icke föraktliga inkomsten af 20, 000 kr. Detta på en tid af 
föga mer än fyra månader. […] Men det är, förstås, endast kommedianter och 
sångfoglar som lyckas göra sådana kap. För dessa står alltid börsen öppen.1144 
 

Det slås fast att med den inkomsten ”bör ett ensamt fruntimmer kunna slå sig 
fram här i världen utan allt för stor försakelse”.1145 Sedan görs en jämförelse 
med inkomsterna för statsministern, kungens rådgivare, biskopen i Lund: ”Vi 
sk’a inte tala om alla våra generaler, landshöfdingar och presidenter, som på 
ett helt år ha knappt hälften af hvad lilla frun hopskrapat på de fyra 
gästspelsmånaderna.”1146 Insändaren lämnar ingen tvekan om att Hartmans 
inkomster väckte avundsjuka.  

Tracy C. Davis framhåller att det inte hjälpte hur ekonomiskt 
framgångsrika music-hall-artister blev i det victorianska England, deras lön 
var ändå allmänt ansedd som illegitim eftersom den härrörde sig från 
uppträdanden på scen.1147 Många trodde att deras pengar även kom från 
sexuell äventyrlighet och därför förblev de som kvinnor ansedda som 
lättfotade. Davis skriver: 

Eminence in a ”serious” specialty (particularly tragedy) enhanced social 
credability and tended to narrow the gap between salary and status, but 
comediennes and acrobats could be just as distinguished among fellow 
professionals and as highly paid as tragediennes, yet never achieve social 
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acceptance. Society and the profession each structured hierarchies of 
performers, but the hierarchies did not necessarely resemble one another.1148 
 

Det finns anledning att ha Davis argument i minnet längre fram i 
avhandlingen, om att artistens genre var viktig för hans eller hennes sociala 
status. Diskursen i Göteborgs Aftonblad visar även på en seglivad 
föreställning, som ännu idag är levande, att det bara är tiden för själva 
föreställningarna som är en skådespelares arbete och att resten av tiden är 
ledighet. Idén om hur mycket pengar som Hartman tjänade på sitt gästspel 
bortser helt ifrån den tid som det tagit henne att läsa in och skapa två nya roller, 
samt dessutom repetera upp hennes gamla som exempelvis En räddande 
engel. Detta hade hon arbetat med i flera månader, Froufrou började hon 
studera under september 1893.1149 Denna diskrepans mellan nedlagd tid på 
synligt arbete på scen och det osynliga förberedande arbetet, skapade myten 
om divans gage som högre än vad som verkligen var fallet. Dessutom var 
Hartman tvungen att sy upp kostymer vilket var kutym att skådespelerskorna 
själva betalade under denna tid. Kanske var hon även tvungen att betala en 
kollega som var ett yttre öga och hjälpte henne med sitt spel. Det som 
provocerade mest var dock att det var en kvinna som tjänade dessa summor. 

Hartman pratade i intervjuer under 1890-talet ofta om sina höga inkomster. 
Hon hade börjat med detta redan under sin första tid i exil 1891 på pensionatet 
i Holte med, det sannolikt påhittade, erbjudandet om en lukrativ 
Amerikaturné. Hartmans tal om sina gager läses här som en form av personligt 
pansar och självförsvar. Pressen spred även information om Hartmans 
inkomster utan hennes påverkan. Wiborgsbladet meddelade i januari 1894 att 
direktör Arppe erbjudit Hartman 3000 mark för två veckors gästspel i Wiborg, 
Åbo och Tammerfors.1150 Hartman hade dock tackat nej vilket hon meddelade 
genom att telegrafera. Denna typ av information spädde på glansen runt divan 
som hade den ekonomiska möjligheten att tacka nej till denna, i mångas ögon, 
förmögenhet. Det spädde även på avundsjukan.  

När år 1894 skulle summeras i Kalmar påminde sig signaturen Coco: ”Lilla 
Ellen Hartman kom och lät oss se nyinstuderad pariserkonst och skinnade oss 
på 1,200 krich, sedan wi en hel natt stått i kö utanför Appeltoffts.”1151 
Appeltoffts var bokhandeln där förköpsbiljetterna såldes.1152 För möjligheten 
att få se Hartman spela hade publiken köat en hel natt i februarivädret för att 
försäkra sig om biljetter som dessutom var till förhöjda priser. Hartman 
orsakade feber inte bara i Sundsvall utan även i Kalmar. Dessa orter speglar 
nyfikenheten och uppmärksamheten Hartman väckte under sin turné 1894. 
Även i Sundsvall lyftes det inkomstbringande i turnén fram: ”Var publiken 
sålunda tillfredsställd med sin qväll, så voro artisterna det också. Tournéens 
ledare hr Linden gnuggade händerna af belåtenhet öfver den vackra recetten. 
Bruttoinkomsten uppgick till 1,250 kronor.”1153 Att skriva om divans höga 
gager var definitivt en divaprosa. Men den hade en baksida; den spädde inte 
bara på divans status, den genererade även avundsjuka. Antydningarna om att 
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det var girighet som drev Hartman till denna turné drabbade inte bara henne. 
Liknande diskurser står att återfinna kring internationellt turnerande 
skådespelerskor som Sarah Bernhardt och tidigare Rachel Félix.1154  

Divakod: Att ge publiken vad den vill ha 
I slutet av april 1894 lät tidningarna meddela att Hartman var engagerad på 
Dramaten under spelåret 1894-95.1155 I september 1894 när hon åter stod på 
Dramatens scen gav hon en repris av sin succéroll Suzanne i Sällskap där man 
har tråkigt. Salongen var fullsatt av hennes beundrare. Nya Pressen skriver:  

Dessa och äfven de i sitt erkännande mera lugna kunna af denna början draga 
den slutsatsen, att skådespelerskan på allvar ämnar egna sig åt den genre af 
dramatiska uppgifter, där hon förut värkat med så mycken framgång och för 
hvilken hon, såsom man nu lätt kunde konstatera, ännu besitter så många yttre 
och inre företräden. Hennes uppträdande framkallade starka applåder och en 
mängd inropningar, som slutade med det vid dylika tillfällen obligatoriska 
framträdanden genom järnridåns lilla dörr. Aftonens prydliga troféer utgjordes 
af fyra buketter.1156 
 

Förutom att visa med vilken entusiasm Hartman mottogs i Stockholm, visar 
citatet hur pressen nu lade sig i skådespelerskans repertoar. Denna recension, 
som ursprungligen hade publicerats i Nya Dagligt Allehanda, uttalade sin 
förhoppning om att Hartman skulle fortsätta spela komiska ingenueroller som 
hon, enligt recensionen, utseendemässigt ännu passade för. Det var ett 
budskap till skådespelerskan att inte utöka sitt område till mer dramatiska 
uppgifter. Redan under gästspelet med Froufrou gav pressen denna 
uppmaning till Hartman. Valet av Froufrou ansågs symboliskt för hennes byte 
av rollfack. Precis som rollen Froufrou vars utveckling gick från yster 
obetänksamhet till djupaste tragedi, skulle Hartman som hittills förkroppsligat 
den komiska ingenuen nu övergå till mer allvarliga och tragiska roller. 

Beundrarna, eller vad man numera skulle kalla hennes fans, uttryckte oro 
över att deras idol hade ambitioner om en annan repertoar som de inte var lika 
intresserade av, eller i varje fall inte ville se henne i. Att publiken alltid ville 
skratta när Hartman stod på scen bekräftas av en annan artikel som uttrycker 
en missbelåtenhet med detta: 

Hvar och en vill se henne i hvarje ny roll hon uppträder i och har hon då haft 
tillfälle att låta sitt individuella backfischlynne jubla ut, då är allting bra. Men 
har hon spelat en allvarlig roll, varit smått tragiskt förälskad på scenen, då är 
det som två löjtnanter uttrykte sig på sin småtrefliga skånska efter premiären af 
“Evig lycka”: Nej du, det var en trrråukig piäs, frrou Hartmann var inte alls 
rrroulig. Och lika fullt har hon visat dem, som icke tilltrott henne förmåga att 
äfven utom sitt egentliga fack framvisa något af betydelse, att de misstagit sig 
på henne.1157 
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Enligt Kristina Straub krävde publiken stundtals under 1700-talet att 
skådespelaren skulle be om ursäkt till dem om de inte uppfyllde deras krav på 
konstnärlighet och underhållning. Bilden av skådespelaren som ägd av 
publiken ger associationen till skådespelaren som en exotisk annan. 
Rasskillnad är en metafor genom vilken skådespelaren utsattes för sin 
speglande roll. Straub skriver: 

The players’ lack of autonomy in choosing employment, their subjection to 
managers and the whims of audiences frequently evoked the analogy of slavery, 
which, in the context of eighteenth-century British colonialism and 
imperialism, aligned the actor with the racial other.1158 
 

Även om Hartmans privilegierade situation som diva på Dramaten under fin-
de-siècle inte kan jämföras med brittiska skådespelares osäkra 
arbetsförhållanden på 1700-talet, finns här en metafor värd att reflektera över. 
Bilden av skådespelaren som publikens exotiska slav, associerar publiken med 
en bildlig ägare av skådespelaren, ett fenomen som även diskuterades i kapitel 
4. 

En antydan om ett liknande förhållande mellan den återvändande divan och 
hennes Stockholmspublik går att ana i en intervju med Hartman strax efter 
triumfen med Madame Sans-Gêne 1895. Reportern Hjalmar Ekerot frågade 
henne om hon inte nu var redo att åta sig några av de tragediroller som Emélie 
Högqvist på sin tid excellerade i, exempelvis Friedrich von Schillers Jungfrun 
av Orleans. Hartman svarade först ödmjukt att hon ännu inte ansåg sig räcka 
till för en sådan uppgift, att hennes stämma var alltför vek. När Ekerot drog 
upp andra exempel av Schiller och Scribe som hon borde spela, replikerade 
Hartman återigen undvikande att publiken numera bara ville se nya pjäser. 
Ekerot argumenterade då att dessa säkert skulle gå bra att sättas upp eftersom 
deras eventuella framgång handlade om hur de spelades. Hartman svarade då 
slutligen med vad som sannolikt var den verkliga orsaken till hennes plötsliga 
ovilja att spela tragedi: ”Men publiken har nu en gång fått för sig, att den 
partout vill skratta, så snart jag har någon roll.”1159  

Publiken hade bestämt att Hartman bara skulle göra komiska roller och 
uppenbarligen var det enligt Hartman publiken som bestämde. Detta står som 
en kontrast till hennes uttryckliga ambition att bredda sin repertoar med 
exempelvis Froufrou ett och ett halvt år tidigare. Nu hade hon gett upp den 
ambitionen.1160 Hon hade vikt sig för publikens vilja. Detta tyder på divan 
Hartmans beroende av sin publik. Det var publiken som bar henne och det 
gjorde den bara så länge som hon gav den vad den ville ha. Åskådarna ville 
veta vad de fick när de betalade för att se en Hartmanföreställning. Richard 
Dyer menar att stjärnors uppträdanden därför bör ses som serier. 

Just as Charles Dickens found in publishing his novels in serial form, and as 
contemporary soap opera also finds, changes in character are hard to handle in 
this form since they and milieu, rather than plots, are the form’s anchors. 
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Beacause stars are always appearing in different stories and settings, they must 
stay broadly the same in order to permit recognition and identification.1161 
 

Hartman skulle vara igenkännbar i roll efter roll för att publiken lugnt skulle 
kunna luta sig tillbaka och bli underhållen, och, eller kunna identifiera sig med 
henne.  

Hartmans antydda undergivenhet gentemot sin publiks önskemål i 
intervjun antyder en uppgivenhet, men också ett accepterande av sin roll som 
diva. Hartman visste att det var publikens trohet mot henne som var 
förutsättningen för att hon återigen stod på Dramatens scen. Intervjun låter ana 
att hon var medveten om detta beroende och att hon delvis gett upp sina 
konstnärliga ambitioner att vidga sitt fack till mer tragiska eller dramatiska 
uppgifter. Hartman gav publiken vad publiken ville ha från henne – komiska 
roller gärna med femininiteten den segrande flickaktigheten. Det fanns dock 
de som beklagade detta val som exempelvis paret Thyselius som utnämner 
henne till ”ett bourgeois-kälkborgerlighetens offerväsen”. 1162 De skriver: 

 [A]f en kvinna med hennes inflytande och intelligens och – hvarför icke – med 
det hon upplefvat borde man nu åtminstone kunna pretendera en konstnärlig 
ärelystnad, som satte högre mål före än sådana som representeras af de endast 
som tillfälliga distraktioner ursäktliga rollerna i ’Småflickor’, ’Dardanell’, 
’Blommor i drifbänk’ m. fl. m. fl.1163 
 

Naturligtvis var beslutet att med sina roller gå den borgerliga publiken till 
mötes ett överlagt val från Hartmans sida. Det är ett medvetet val från varje 
stjärna som i varje ny produktion mer eller mindre upprepar sin signaturroll, 
exempelvis en filmstjärna som i varje ny film återskapar en version av en 
hjälteroll som beundrarna helst vill se sin idol i. Filmstjärnan Harrison Ford 
är ett nutida exempel som tycks ha denna strategi för att upprätthålla sin image 
och stjärnstatus. Även popdivors val att fortsätta sjunga några av sina ikoniska 
hits på sina konserter trots att de är över trettio år gamla tillhör denna strategi, 
som exempelvis när Madonna på sina konserter sjunger Like a virgin. Det var 
ett medvetet val av Hartman att fortsätta spela sina komiska flickroller, men 
det kan också ses som ett uttryck för ett beroendeförhållande mellan divan och 
hennes beundrare.  

Divakod: Personlighet 
När Wayne Koestenbaum ska förklara divakoden som han döpt till ”[t]he art 
of personality” använder han sig av den amerikanska filmstjärnan och 
burleskartisten Mae Wests ord:   

”Personality is the most important thing to an actress’s success. You can sing 
like Flagstad or dance like Pavlova or act like Bernhardt, but if you haven’t 
personality you will never be a real star. Personality is the glitter that sends your 
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little gleam across the footlights and the orchestra pit into that big black space 
where the audience is.”1164 
 

Hartmans språk i brev och intervjuer från tiden i Paris är kryddat med en 
blandning av grandios pragmatism, humor och ironi, egenskaper som 
sannolikt utmärkte hennes personlighet. På engelska skulle man ha kallat 
henne a wit, under hennes tid sade man på svenska att en slagfärdig person 
var kvick. Hartman var kvick i sin humor, precis som hon var kvick i 
betydelsen rask i sitt fysiska rörelsemönster. Hennes ironi gränsade ofta till 
sarkasm, som exempelvis när hon uppmanade Fredrikson att komma och hälsa 
på henne i Paris: ”så skola vi tala illa om våra bekanta”.1165 Hennes grandiosa 
självbild, eller i alla fall en representation av en dylik, visar sig inte minst i 
hennes funderingar kring det eventuella giftermålet i Paris där hon raljerar 
med både sina friare och sin attraktionsförmåga samt lyckas diskutera en svår 
konflikt med glättig ytlighet. 

I samband med Hartmans avgång från teatern 1898 publicerades under 
signaturen Beda ett litet häfte om skådespelerskan.1166 Innehållet är ironiskt 
vasst och antyder en hel del rykten som var i omlopp om henne. Där skämtas 
även med historier om Hartmans påstådda friare i Paris, en av dem lär till och 
med ha varit exotiskt mörkhyad: 

Chestagosty var en ung man från Kuperthala, och vistades samtidigt med Ellen 
i Paris. Han hade en smärt gestalt och det lindrigt bruna ansigtet bar ädla drag. 
[…] Han hade pengar; ty han var rik och lär vara furste öfver ett land, som blott 
är kändt i Paris. Han var, som sagdt Maharadadscha af Mupurtha, som ligger 
mellan Jerusalem och Rom i Indien, och en ättling af Siakernas berömda stam 
– fastän han icke var riddare af Nordstjärneordern – [---] Före skilsmässan från 
Theater Vaudeville, der Ellen uppträdde, gjorde prinsen – fursten henne en 
galant fråga; det var i Sarah Bernhards våning vill [sic!] Boulevard Pererire –. 
Den indiske fursten, prins Chestagosty, fick besked och reste, efter hvad hon 
sjelf säger, hem igen.1167 
 

Berättelsen som raljerar om Hartmans äventyr i Paris är en divaprosa som ska 
vara underhållande för hennes beundrare. Men det är också en parodi på 
Hartmans divaprat, det vill säga hur hon framställde sin tid i Paris. Här finns 
även det som idag kallas name dropping som Sara Bernhardt, som Hartman i 
flera artiklar sade sig ha varit hemma hos. Och det är inte omöjligt att hon var 
det. Coquelin var nära vän med Bernhardt. Han introducerade Hartman för 
inflytelserika personer och talade exempelvis med Sardou för att få honom att 
skriva en pjäs där hennes brytning skulle vara passande.1168 Men när Hartman 
återvände till Stockholm stod hennes divaprat ut i all sin grandiositet. Den 
utmärkte henne samtidigt som det gick att parodiera henne. Nu hade Hartman 
definitivt antagit ett sätt att tala och vara som på engelska kallas larger than 
life. 
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I den anekdotiska biografin återgavs ett av hennes påstådda uttalanden: 
”Hon lär nämligen en gång ha yttrat följande lilla sannsaga; Att hon smakat 
lifvets alla njutningar, men två saknas ännu: Hon har aldrig varit på tigerjakt 
och aldrig ätit menniskokött.”1169 Om Hartman verkligen har yttrat denna one-
liner är okänt, men hur som helst så associerades denna typ av uttalanden med 
hennes person. Detta exempel på humoristisk självkaraktäristik som samtidigt 
är grandios och självironisk, var för tiden genusöverskridande. Den kan också 
läsas som en ironisk blinkning till demoniseringen av henne till en 
människoätande ogre eller blodsugande vampyr. Kannibalism var en 
livsnjutning som Hartman trots allt menade sig ha kvar att uppleva. Uttalandet 
signalerar en diva med humor och personlighet som blivit utskämd, men som 
vänt sin skam till triumf. Därför kunde hon kosta på sig att ironiskt skämta om 
sin demonisering. 

Divakod: Viljan till makt 
När alla bitar i Hartmans karriärstrategier under exilen läggs samman 
framträder att hennes syfte hela tiden var att återkomma till Stockholm och 
Dramaten. Till Molander skrev hon visserligen att hon satt som mål att spela 
i Paris, men redan i juni 1891 hade hon skrivit till Clarence von Rosen att hon 
ville återfå publikens vördnad. Jag hävdar att hennes strategi för att uppnå 
detta var att slå den svenska allmänheten med häpnad genom att spela i Paris 
på franska. Wayne Koestenbaum skriver om divakoden viljan till makt:  

Her confidence that she will be a diva lifts her from an obscure, immobile, 
difficult childhood; the vocation of diva permits her to read her life backward 
and see clear meanings, hints of tremendousness, where there was once shame. 
[…] How can a doll be a force of nature? Only if her plastic, paralyzed head 
conceals a masterplot.1170 
 

Hartman intygade inte bara i tidningarna att hon inte hade några planer på att 
lämna Paris. Hon bedyrade detsamma för Gustaf Fredrikson ett antal 
gånger.1171 Hon skrev till och med inför resan till Stockholm 1893: ”Oh’ så 
gräsligt att behöfva lemna Paris.”1172 Men när hennes brev till kungen, hennes 
infall att spela på Fredriksons jubileum, hennes uppträdande i Furusund och 
Marstrand, hennes uppvaktande av Oscar II, hennes gästspel på Dramaten och 
turnén i svenska landsortsstäder läggs samman, blir strategin tydlig. Den 
handlade om att vända åter till Stockholm och Dramaten. Hon verkar stundtals 
ha varit mer upptagen med det än att arbeta för en internationell karriär, som 
exempelvis hennes planer på ett blixtbesök till Fredriksons jubileum. Det bör 
tilläggas att hennes mål var att inte återvända förrän hon hade spelat i Paris. 
Visserligen hade en turné till Amerika sannolikt stärkt hennes status 
ytterligare, men turnén med Coquelin och spelningarna på Théâtre du 
Vaudeville räckte. Hon hade visat Stockholm och Norden vad hon gick för. I 
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och med sin turné i svenska städer hade Hartman stärkt sin ryktbarhet 
ytterligare och utvidgat rummet för sin iscensättning som diva till en stor del 
av landet. Nu fick många svenskar som aldrig skulle ha haft möjlighet att resa 
till Stockholm eller Göteborg se henne.  

Under turnén hade även de som inte hade råd att se Hartman på scen 
möjlighet att se divans iscensättning när hon rörde sig i staden eller läsa om 
henne i tidningen. I samband med min kandidatuppsats om Hartman berättade 
teaterforskaren Sven-Åke Heed att han hade en faster Anna som ansåg att 
Hartman var en tjusig skådespelerska.1173 Hon var en fabriksarbeterska i Borås 
som var född runt 1888. År 1894 avslutades Hartmans turné i Borås. Kanske 
såg Anna henne som barn på detta gästspel? Kanske såg hon inte ens Hartman 
uppträda utan såg henne som celebritet vid exempelvis hennes ankomst till 
hotellet eller avfärd på tågstationen? Hur som helst visar det att Hartmans 
divaglans nådde även en blivande fabriksarbeterska i Borås. I sina 
nedtecknade minnen förklarade Hartman senare: 

Jag var glad att åter få börja med “ordnat arbete” i Stockholm, fastän jag trivts 
utmärkt i Frankrike, och fastän jag hade underbara minnen från turnén med 
Coquelin. Men naturligtvis hade jag längtat efter mina kamrater vid Dramaten, 
efter själva luften i Stockholm och sist men inte minst efter 
Stockholmspubliken, som dock hade hela mitt hjärta.1174 
 

Förutom lite mer trygga arbetsförhållanden var det enligt Hartman ytterst 
kärleken till sin hemmapublik som drog henne tillbaka till Stockholm. Trots 
att minnena skrevs när hennes karriär var över, fortsatte hon att intyga sin 
kärlek till publiken som gjorde henne till diva. Det var ett beroendeförhållande 
som fortgick även efter hon hade slutat att stå på scen. Detta är ytterligare ett 
exempel på den symbiotiska relationen mellan Hartman och 
Stockholmspubliken. 

Hartman skulle aldrig ha kunnat uppnå samma position i Paris som hon 
hade haft i Stockholm. Det franska språket var ett oöverstigligt hinder. 
Dessutom verkar inte Hartman, trots sin energi och sitt affärssinne, ha varit en 
entreprenör som själv ville arrangera turnéer. Troligtvis behövde eller ville 
hon ha någon bakom sig med denna typ av erfarenhet, som till exempel 
Molander som hon försökte bearbeta.1175 Kanske hade hon kunnat omskapa 
sig själv till sin egen impressario om hon hade varit tvungen, men det förblir 
oklart eftersom hon hade andra alternativ, exempelvis gästspel Helsingfors, 
men framför allt - Stockholmspubliken ville ha henne tillbaka och Hartman 
var inte sen att göra dem till viljes. Säsongen 1894-95 var Hartman åter 
engagerad på Dramaten. Hennes sista tid på Dramaten som kommer att 
behandlas i nästa kapitel var publikt hennes mest framgångsrika, men 
konstnärligt mest ifrågasatta. 
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Kapitel 7. Spelhusvärdinnan på Strandvägen 

Under första tiden efter Hartmans återkomst hösten 1894 blev Dramatens 
historia, enligt Emil Grandinsson, ”fru Hartmans. Nyheterna hafva alla 
erbjudit henne någon hufvudroll och repertoaren har utfyllts med hennes äldre 
triumfer ’Vi skiljas’, ’En räddande ängel’ och ’Sällskap där man har tråkigt’. 
Men det har blifvit allt mer och mer berättigadt, att hon behärskar 
repertoaren”.1176 Erik Thyselius var av samma åsikt: ”Utan, eller ock snarare 
med, skäl har ansetts, att den egentliga styrande vid Dram. teatern under året 
varit fru Hartmann, hvars minsta vink hr Fredrikson varit villig att följa, 
[…].”1177 Enligt August Strindberg hade Ellen Hartman med sitt inflytande 
förvandlat den Kungliga teatern till ett spelhus som drevs av kommersiella 
intressen istället för konstnärliga. I sin roman Götiska rummen, vars handling 
utspelar sig på 1890-talet, går några personer förbi gamla Dramaten ”som var 
eklärerad till galaspektakel”.1178 De diskuterar tillståndet på teatern: 

– Södra teaterns repertoar, och Nationalteaterns pretentioner. 
– Kunglig teater, grundlagd av en majestätsförbrytare Anders Lindeberg; börjar 
och slutar med ett majestätsbrott! Vilken paradox! Du! 
– En nationalteater som styres av en spelhusvärdinna på Strandvägen och 
rekryteras av – – – ja; men de stora utestängas; Antigone och Julia ha flytt, 
Hamlet och Horatio gå lediga i Torget och vänta på slutet. Smaken är icke hög 
på höjderna. ”Glad och smutsig” det är deras! Allvaret är de rädda för.1179 
 

Enligt Strindbergs karaktärer hade Dramaten på 1890-talet en repertoar som 
Södra teatern, det vill säga folklig och enligt somliga vulgär, men ansåg 
samtidigt att teatern hade pretentioner som en nationalscen. Nationalupplagan 
av Strindbergs verk som innehåller kommentarer till texterna, menar att 
”Strindberg insinuerar att ledningen för Dramatiska teatern lät sin 
repertoarpolitik styras av kommersiella hänsyn till Hartmans popularitet”.1180 
Det ses också som troligt att författaren inte bara syftade på Hartmans 
dominans av repertoaren, utan även anspelade på ryktet att hon var Oscar II:s 
älskarinna. Strindberg ska ha antytt i texten att den ”då frånskilda och 
ensamstående Hartman upplät sin bostad till sällskapsliv i frivola former med 
kortspel som återkommande inslag”.1181  

Tankestrecken i Strindbergs text representerar ledningen av Dramaten. De 
går att tolka som att karaktären säger något tabu. Tankestrecken läses här som 
en hänsyftning till Gustaf Fredrikson som troligtvis kallades med ett 
förolämpande ord för homosexuell av karaktären i romanen, en beteckning 
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som vid denna tid var otänkbar att publicera. Här blir det tydligt att Strindberg 
kopplade Fredrikson och Hartman till varandra och menade att duon styrde 
och så att säga korrumperade Dramaten.  

Strindbergs epitet på Hartman har fått ge namn till detta kapitel som 
kommer att analysera hennes iscensättning som teaterns diva från sin 
återkomst 1894 till sin abdikation 1898. I kapitlet kommer även hennes 
samarbete med Fredrikson att diskuteras samt hur motståndet tog sig uttryck 
mot deras ideologiska styrning av Dramatens repertoar, vilket sedermera ledde 
fram till Fredriksons avsked från Dramaten och Hartmans avsked från scenen. 

Divakod: Viljan till makt 
Hartman drog återigen publik till Dramaten. Hon hade genom sin popularitet 
skaffat sig makt. Enligt Wayne Koestenbaum är viljan till makt en divakod. 
Han skriver: ”For the diva-to-be, difference is power; she seeks profit in her 
deviance. For the nondiva, difference only leads to ridicule. The diva’s will to 
power culminates in a scene of vindication. What a thrill: the most 
monumental and unrealistic vision of herself turns out to be accurate!”1182 

En dylik scen av upprättelse var i Hartmans fall gestaltningen av titelrollen 
i Madame Sans-Gêne som blev Dramatens största succé under 
associationstiden. Redan i juli 1894 spekulerade Aftonbladet om kommande 
säsong: ”Kanske få vi också se Sardous ’Madame Sans-Gêne’ med fru 
Hartman i titelrollen” och en månad senare bekräftades ryktet.1183 Styckets 
regissör Emil Hjertstedt och dekorationsmålaren Carl Grabow hade som en 
del av förarbetet rest till Berlin för att studera Lessingteaterns uppsättning, 
som ansågs vara mönstergill.1184  

Redan innan Madame Sans-Gêne hade haft premiär kom rapporter i 
tidningar om att titelrollen var ett av Hartmans krav för att återkomma till 
Dramaten.1185 Även om det är oklart huruvida det stämde eller ej, berättar 
ryktet att Hartmans popularitet nu ansågs ha satt henne i en position att ställa 
krav på roller. Händelseförloppet som inträffade när Dramaten skaffade sig 
rättigheter till pjäsen avslöjar både Hartmans underliggande agens under 
exilen, hennes förmåga till dubbelspel samt hur långt Fredrikson var beredd 
att sträcka sig för att göra henne till viljes.  

Bertha Straube (1839-1939) var en svensk litteratör och översättare bosatt 
i Paris sedan slutet av 1860-talet där hon även fungerade som pjäsagent åt 
svenska teatrar. Hon erbjöd rättigheterna till Madame Sans-Gêne till 
Fredrikson för 500 franc strax efter den hade haft premiär i Paris 1893. 1186 På 
inrådan av Hartman hade han tackat nej. Enligt Straube hade Hartman 
förklarat för Fredrikson att pjäsen var alltför fransk och inte skulle intressera 
en svensk publik. Om detta hade skett muntligt eller skriftigt är okänt, men 
pjäsen diskuteras aldrig i Hartmans bevarade brev från Paris.  
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När det sedan blev klart att Hartman fått årsengagemang på Dramaten 
säsongen 1894-95 ville hon spela titelrollen i pjäsen. Fredrikson gjorde då en 
förfrågan om rättigheterna, men nu hade priset höjts till 850 franc på grund av 
pjäsens internationella succé. Enligt Straube skickade då Fredrikson Hartman 
själv, som ännu befann sig i Paris, för att förhandla direkt med Victorien 
Sardous agent.  Därmed agerade hon som en konkurrent till Straube, som 
pjäsagent. Hur som helst led hon ett nederlag i sitt uppsåt, enligt Straube 
”troligen det enda hon lidit i sin dar”.1187 Pjäsens pris höjdes nu till 1100 franc, 
vilket resulterade att Fredrikson snabbt skickade Straube de 850 franc hon 
begärt, vilka hon dock blev tvungen att skicka tillbaka. Slutligen inköptes 
pjäsens rättigheter av Dramaten för mer än det dubbla ursprungspriset, utan 
att Straube tjänade något på affären.1188 Trots att Madame Sans-Gêne inte 
nämns i Hartmans brev till Fredrikson, finns det ingen anledning att ifrågasätta 
Straubes uppgifter. Möjligheten att Fredrikson censurerade brevsamlingen i 
samband med överlämnandet av den till Kungliga biblioteket och förstörde 
vissa av Hartmans brev kan inte uteslutas, men förblir okänt. 

Angående Hartmans del i denna affär stärker den mitt argument att hennes 
ambition under exilen hela tiden var att återvända till Dramaten. När, och om, 
hon avrådde Fredrikson från att köpa in rättigheterna agerade hon helt i eget 
intresse. Skulle Dramaten sätta upp Madame Sans-Gêne ansåg hon troligen att 
det var hon och ingen annan som skulle spela titelrollen. Att Fredrikson köpte 
in rättigheterna till det drygt dubbla priset visar hur angelägen han var att få 
henne tillbaka. Hennes gästspel hade visat att hon var en publikmagnet utan 
motstycke. Det var inte omöjligt att det var just så Fredrikson såg henne, men 
samtidigt ska deras vänskap inte underskattas. Dessutom var Hartman en 
allierad i Fredriksons repertoarpolitik som framför allt syftade till komiska 
pjäser med kvicka dialoger, gärna med franskt ursprung. Inte minst viktigt i 
sammanhanget var det faktum att Fredrikson och Hartman var ett sceniskt par 
som uppskattade att spela mot varandra. 

Brytpunkten Madame Sans-Gêne 
Madame Sans-Gêne av Victorien Sardou och Émile Moreau hade haft 
urpremiär i Paris 1893 på Théâtre du Vaudeville med fransk teaters 
internationellt kända diva i komedigenren, Gabrielle Réjane, i titelrollen. 
Pjäsen ansluter till en nostalgi kring Napoleon och första kejsardömet som 
under 1800-talet var mycket populär i fransk fiktion.1189 Rollen var skriven 
direkt för Réjane och hon spelade den i flera decennier både i Frankrike och 
på utländska gästspel. Enligt John Stokes utmärktes Réjanes utstrålning av 
kvickhet, ironi och ett ibland, vad som ansågs, säreget groteskt rörelsemönster. 
Hon representerade det franska folket, ”le peuple as they might popularly be 
imagined”.1190  

Pjäsen Madame Sans-Gêne gjorde ett triumftåg över Europa och sattes upp 
i de flesta stora Europeiska städer. År 1897 spelade till exempel Ellen Terry 
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rollen, som hon för övrigt avskydde, i London mot Henry Irving som 
Napoleon på Lyceum Theatre.1191 Dramat har också filmatiserats ett antal 
gånger: två gånger med Réjane 1900 och 1911, därefter med bland andra den 
amerikanska filmstjärnan Gloria Swanson 1925, den franska skådespelerskan 
Arletty 1941 och italienska filmstjärnan Sophia Loren 1961. År 1915 var 
pjäsen grunden för en opera av Umberto Giordano med libretto av Renato 
Simoni. Pjäsen sätts ännu upp med jämna mellanrum i Paris på 
boulevardteatrarna.1192  

Tidningen Arbetet meddelade att ”[k]l. 12 på natten mellan måndagen och 
tisdagen i mer än 20 graders kyla bildades kö i Stockholm för att kl. 12 i förgår 
middag köpa biljetter till första föreställningen af ’Madame sans Gêne’ [sic!] 
som skall gifvas på dramatiska teatern”.1193 Den 12 februari 1895 hade 
Hartman premiär i titelrollen. Knappt två månader senare skrev Hedenstierna, 
som var en av de mest hätska journalisterna i mediedrevet mot Hartman, med 
visst erkännande att hon fyllt Dramatens salong femtio gånger.1194 Dramatens 
fulla hus vittnar om uppsättningens genomslagskraft, men framför allt om 
Hartmans publika popularitet. När den återupptogs efter sommaruppehållet 
hade den haft 66 representationer, då hade ändå Hartman haft en period av vila 
eftersom hon under våren hade överansträngt rösten.1195 Detta innebar för en 
teater i Stockholm, vars publik till sin storlek inte kunde jämföras med de stora 
teatermetropolerna Paris, London eller Berlin en mycket hög beläggning. Att 
förköpspriserna var högre än till andra föreställningar och att Dramaten till 
premiären kraftigt hade höjt priserna hindrade inte publiken.1196 Fredrikson 
hade beräknat rätt, associationen gjorde stor vinst på den återvändande 
divan.1197 

Uppsättningen kom att bli associationstidens största publiksuccé, men blev 
samtidigt anledning för vissa kritiker att ifrågasätta ledningens pjäsval och 
lyxen som exponerades i uppsättningen. Enligt Ulla–Britta Lagerroth blev 
uppsättningen därigenom både blev erans höjdpunkt och samtidiga vändpunkt 
samt i förlängningen orsaken till dess nedgång.1198 Senare kom den att ses som 
en symbol för associationstiden och skrevs därigenom fram som en av 
huvudorsakerna till erans dåliga eftermäle i teaterhistorien. Signaturen -g 
påtalade att Dramaten ”blifvit i pressen utsatt för sarkasmer och ironi” för 
upptagandet av pjäsen och att det var ”den första kungliga scen eller den enda 
teater med verklig konstnärlig rang, som gjort detta stycke den säkert helt 
oväntade ’äran’ att införliva det med sin repertoar”, samt menade att den 
skulle passat bättre på ”någon af våra sekundateatrar”.1199  

Handlingen och dess kontext 
Handlingen kretsar kring Cathérine Hübscher som är tvätterska bördig från 
Alsace och pratar med distinkt dialekt. Eftersom hon är känd för att tala 
rättframt och säga sitt hjärtas mening har hon fått smeknamnet madame Sans-
Gêne som översatt betyder fru Ogenerad eller fru Skamlös. Redan genom sitt 
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smeknamn är Cathérine en representant för pariafemininitet, men dock en 
älskansvärd och segrande dito. Prologen utspelar sig på Cathérines tvätteri i 
Paris under revolutionen 1792, dagen då det kungliga slottet Tuilerierna 
stormas. När hon just ska stänga sin butik upptäcker hon den österrikiska 
aristokraten greve Neippberg som sårad har gömt sig i hennes tvätteri. 
Cathérine räddar honom undan mobben. 

När första akten börjar har 19 år passerat och en ursprungligen lågadlig 
korsikansk officer, Napoleon Bonaparte, har krönt sig till kejsare av Frankrike 
och utnämnt sin trogna officerare Lefevbre, som redan i prologen var 
Cathérines fästman, till marskalk av Frankrike och hertig av Dantzig. 
Cathérine, som nu är gift med honom, har således blivit hertiginna och är en 
del av hovet som befinner sig på slottet Compèigne. I sin nya klass har 
Cathérines pariafemininitet förstärkts. Napoleon har klagat på hennes vulgära 
beteende och krävt att Lefebvre ska skilja sig från henne och gifta om sig med 
en tysk prinsessa. Lefebvre har dock vägrat. Under en mottagning 
konfronterar Cathérine Napoleons systrar som är nedlåtande mot henne och 
påminner dem om deras eget enkla ursprung. 

Andra akten börjar med att Cathérine blivit kallad till Napoleon för att han 
ska övertala henne att gå med på skilsmässa. Hon kontrar med att konfrontera 
kejsaren med hans enkla bakgrund och tar fram en obetalad räkning från sitt 
tvätteri som han anlitade då han ännu var en okänd löjtnant. Napoleon blir 
förtjust i Cathérines ärlighet, rättframhet och charm och söker i sin tur att 
förföra henne. Tredje akten handlar om kampen för att stoppa hennes 
österrikiske vän Neippberg från att bli arkebuserad. Efter diverse 
förvecklingar lyckas hon och Napoleon gratulerar slutligen Lefebvre till att ha 
en så rejäl hustru. 

Pjäsen är en historisk fantasi där titelrollen är en kombination av två 
historiska förlagor och där bipersonerna är kända karaktärer i 
världshistorien.1200 Madame Sans-Gêne är en anekdotisk komedi utan 
politiska ambitioner, men den har trots detta en ideologisk udd som endast 
framträder om historien sätts i 1890-talets sociala kontext. Pjäsen är en 
hyllning till en arbetarklasskvinna som, genom de politiska och samhälleliga 
omvälvningarna och sin mans militära meriter, har hamnat i maktens boning. 
Pjäsen är således en hyllning till en lågklassig, icke-normativ femininitet. Det 
går att läsa budskapet som den segrande arbetarklasskvinnans triumf över 
parveny-högfärd. Det mer allmänna budskapet är att det är en dygd att minnas 
sitt ursprung och bevara sin personlighet när klassresan görs från enkla 
förhållanden till maktens topp. Den berättar även att det är viktigare för en 
man som klättrar uppåt i samhällshierarkin att ha en hustru som är hederlig 
och verkligen älskar honom, än att gifta sig för pengar och börd. 

Kejsare Napoleon I av Frankrike, som av dynastiska orsaker skilde sig från 
sin stora kärlek Josephine de Beauharnais (Oscar II:s morfarsmor) och gifte 
om sig med dottern till kejsaren av Österrike, skulle i verkligheten själv få gå 
i landsflykt. Trots Napoleons försök att skapa en dynasti och upphöja sin 
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familj och sina officerare till furstlig rang, skulle glansen kring det kejserliga 
hovet snabbt förgå. Detta historiska slut var de flesta som såg Madame Sans-
Gêne på 1890-talet medvetna om. Den franska revolutionen låg bara hundra 
år tillbaka i tiden och Napoleontiden mindre än så. Europa levde ännu i 
efterdyningarna av revolutionen med dess sociala förändringar och omritning 
av kartan. Detta behandlas inte i pjäsen, men finns implicit i tidsskildringen 
och karaktärernas klassresor.  

Kung Oscar II var själv sonson till en marskalk av Frankrike som hade gjort 
militär karriär genom revolutionen och hans farmor hade i sin ungdom varit 
förlovad med Napoleon. Kung Karl XIV Johan och drottning Dèsirée hade 
gjort en ännu mer magnifik klassresa än Cathérine och hennes Lefebvre. 
Revolutionsåren och Napoleonkrigen var förutsättningen för dynastin 
Bernadottes sociala klättring uppåt som slutligen satte dem på Sveriges tron. 
I sin loge på Dramaten kunde Oscar II betrakta skådespelaren Bror Olsson 
förkroppsliga en porträttlik Napoleon som i verkligheten hade varit hans 
morfars styvfar. Tiden och personerna var för publiken på gamla Dramaten i 
högsta grad levande i deras föreställningsvärld.1201 Oscar II gav även 
föreställningen reklam under spelperioden eftersom vissa tidningar meddelade 
när han hade varit åskådare. När föreställningen spelades för fyrtioförsta 
gången var han och prins Carl under en mellanakt nere på scenen och ”lät för 
sig föreställa åtskilliga af de medverkande och tog kännedom om 
arrangementen bakom kulisserna”.1202 När han gick ifrån teatern sade kungen 
sig vara belåten med vad han hade sett. 

Ett exempel på att Napoleontidens historia ännu kunde vara känslig var ett 
skämt om en av bifigurerna; Fouché som gestaltades av Fredrikson, 
Cathérines vän, revolutionär i prologen och senare fruktad chef för den 
hemliga polisen. Han blev utnämnd till hertig d’Otrante av Napoleon, vilket i 
pjäsen får Cathérine att skämta om honom med hjälp av hans nya namn. 
Eftersom Fouchés efterlevande bodde i Sverige fick Fredrikson motta ett brev 
efter premiären från den dåvarande hertig d’Otrante med en begäran att 
skämtet på hans anfaders bekostnad skulle strykas, vilket Fredrikson enligt 
ryktet också gjorde.1203 Det visar att när klassresan väl var gjord skulle ännu 
på 1890-talet det enkla ursprunget förnekas. Som redan tydliggjorts i kapitel 
4 fick inget på denna tid fläcka en ädlings heder, inte ens hans eget ursprung. 

Uppsättningen av Madame Sans-Gêne var föremål för massiv 
förhandsreklam av ett slag som var nytt i Sverige; i varje fall har jag i min 
forskning inte stött på liknande rapportering från någon annan uppsättning. 
Journalister blev inbjudna för att se på kostymerna, som var beställda från 
firman Verch & Flotow i Berlin, när de packades upp i närvaro av en 
kontrollerande tulltjänsteman.1204 Journalisterna rapporterade att exklusiva 
möbler i empirstil lånats från de kungliga slotten Rosersberg och Haga. 
Underförstått hade Fredrikson genom sina kontakter med hovet fått Oscar II 
att själv ge sin tillåtelse.1205 Daniel Fallström blev inbjuden att rapportera från 
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bakom kulisserna under generalrepetitionen, där vänner, författare, artister 
och tidningsmän närvarade.1206  

Hartman intervjuades också och hon sade sig vara mycket rädd, det vill 
säga nervös. Hon berättade även att hon gått och lärt sig att tvätta hos en 
professionell tvätterska ”bara för att få in det rätta handlaget”.1207 Det var 
också riktigt vatten i baljan hon använde på scen. Just handlaget med tvätt, 
strykning och så vidare ansågs Hartman sköta virtuost.1208 Efteråt mindes 
publiken ”fru Hartmanns tjufpojksaktiga, yrkesmässiga behändighet, när hon 
stärkte och pipade, visplande och strök”.1209 Troligtvis stiliserade och 
rytmiserade hon dessa fysiska handlingar. Det faktum att hon hade vatten i 
baljan och att hon utövade ett hantverk på scen som hon varit noggrann med 
att lära sig, är en indikation på en förstärkning av realism i spelstilen som 
pekar framåt mot naturalism, även om pjäsens tema och dramaturgi pekar 
bakåt mot äldre tiders ideal. 

 

 
Bild nr. 12. Ellen Hartman i titelrollen Madame Sans-Gêne, 1895, Musikverket, Musik och 
teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Den folkliga hjältinnan Madame Sans-Gêne 
Madame Sans-Gêne är en divaroll som kräver timing, fysiska slapstick-infall, 
kraft, energi, gott humör, humor, ironi, publikkontakt och stor charm. 
Skådespelerskan som gestaltar Madame Sans-Gêne måste dominera scenen 
och genast ha publiken med sig. Det är hon som driver dramat, är dess 
protagonist och hjältinna. Den kräver en extraordinärt skicklig komedienne 
som kan fylla situationerna med komik. Komiken ligger inte främst i texten, 
den måste finnas i gestaltningens fysiska handlingar som exempelvis när 
Catherine ska lära sig en korrekt hovnigning av en dansmästare och bär en 
dräkt med ett släp som hon inte kan hantera. Spelas rollen naturalistiskt 
kommer inte komiken till sin rätt. Pseudonymen Hvita frun skrev: 

Fru Hartmann? Hon skall misslyckas totalt, hette det. Men hon har bragt de 
olycksprofeter på skam. Hon gör tvärtom en glänsande succes. Hvad hon här 
presterar är icke en smul af… Backfischfrun – med Stockholms-
snärtfasonerna. Allt är här värklig fullödig konst. Jag har förut endast beundrat 
fru Hartmann med reservation. Jag ger mig nu helt och hållet. Studierna af den 
franska förebilden Réjane ha nog inte varit utan frukter men fördunkla icke 
alls den ära som m:me Ellen här kan tillräkna sig.1210 
 

I detta citat framträder tre teman som återkommer i kritiken av Hartmans 
gestaltning. För det första att hon inte utseendemässigt passade för rollen och 
därför ansågs dömd att misslyckas med den, för det andra att hon trots detta 
lyckades och gjorde succé, för det tredje att detta berodde på att hon i Paris 
hade haft möjlighet att studera den ursprungliga rolltolkningen av Gabrielle 
Réjane. Grandinson hävdar till exempel att efter Hartmans studier i fransk 
teaters spelsätt så ”blef det henne ock öfver hufvud taget möjligt att spela 
’M:m Sans-Gêne, en roll som annars ej ligger för hennes naturel”.1211 Till och 
med Hartmans riddare Pehr Staaff erkände i sin recension att han varit en av 
dem som ”fruktade att fru Hartmann skulle visa sig för späd för en så vansklig 
uppgift”.1212  

Grandinson skriver att huvudorsaken till hennes succé var ”det galliska 
lynnet, den tändande verven i spelet, och de finnas där till den grad, att man 
stundtals stötes af den stockholmska prägel språket får, när det skall förefalla 
vulgärt”.1213 Hartmans Madame Sans-Gêne talade således stockholmska i 
utbyte för originalets Alsacedialekt, vilket störde Grandinsons öra. Hartmans 
tvätterska var en för publiken igenkännbar så kallad söderböna med 
arbetarklassprägling. Grandinson uppskattade dock den tändande verven i 
Hartmans spel. Verv betyder hänförelse, livfullhet, glöd, fart, fläkt, kläm.1214 
Även Erik af Edholm påtalade i sin dagbok att hon spelade rollen ”med 
entrain” vilket betyder fart, livlighet, schvung.1215 Ytterligare en kritiker 
påtalade ”den flykt många af hennes granna repliker fingo, det temperament 
som lyste i hennes ögon och en abandon i gest och deklamation, som kom 
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henne att glömma sig själf, och som mer än en gång under aftonen höjde 
hennes konstnärsnivå öfver samtliga hennes kamrater”.1216  

En mer ingående beskrivning av Hartmans fysiska handlingar och 
utstrålning som Cathérine framkommer först i jämförelsen med hennes 
efterträderskor i rollen. Signe Widell (1869-1922) spelade rollen i 
uppsättningen som turnerade i Sverige. Hon ansågs vara lik Hartman både till 
utseendet och till utstrålning. Widell beskrivs av Nya Pressen: 

Redan entrén gaf illusion af fru Hartmann — samma rytm i spelet, rörelser med 
hufvudet, ryckningar med ögon och med mun, skakningar med händerna, 
samma något tyckmyckna beskäftighet och putslustiga trötthet i talet, samma 
tonfall med den höga aksenten på vissa ord, samma skratt o. s v., ja, till och 
med i det närmaste samma utseende. Alt endast något mindre kraftigt, mindre 
ursprungligt. Men med denna lilla inskränkning var i det stora hela fröken 
Widells Sans-Gêne en ny och lycklig afbild af fru Hartmanns, kanske minst vid 
kraftställena och i de innerligare scenerna, hvilka hon ej fullt gick i land med, 
såsom i brottningen med Lefebvre, då den kränkta kvinnans stolthet skall 
framträda, i det originella samtalet om kejsaren. — Nå, hvad sa' han då? — 
Hvad sa' du då? — och framför alt i komedins kulminationspunkt, då den 
duktiga frun ej kan hålla tillbaka sin vrede, ger på båten all polityr och i en 
aldrig sinande ström af kraftuttryck, ”grodor” och hjärtevarma ord ger de höga 
damerna en lektion i uppriktighet.1217 
 

Här framträder, genom Widells likhet, vissa av Hartmans rörelsemönster och 
sätt att säga repliker. Det är en mycket rörlig och livlig spelstil som framträder, 
långt ifrån det statylika, klassiskt grekiska hos den idealiserade femininiteten 
som, enligt Gail Marshall, de brittiska skådespelerskorna under samma tid 
praktiserade. En annan kritiker i Uppsala som hade sett både Hartman och 
Widell ansåg tvärtemot: ”Hvad som minst tilltalade i fru Hartmans tolkning 
af rollen, var det väl starka framhäfvandet af det simpla hos Cathérine, ord och 
åthäfvor, hvilka smakade förstad på långt håll. Därjämte markerades rollens 
komiska pointer väl starkt.”1218 Widell däremot ”stryker ej mer än nödigt 
under det simpla och komiska, och därför värkar hennes Cathérine vida mer 
sympatisk. Hon adlar rollen”. 1219 Enligt ytterligare en Uppsalakritiker vann 
Widells tolkning eftersom hon ”icke så skarpt chargerar, utan gör sin 
tvätterska mera estetiskt njutbar”.1220 Ytterligare en anonym kritiker skriver: 
”Hvad vi anmärkt mot fru Hartman våga vi upprepa – Madame Sans-Gêne 
behöfver ej vara så – vulgär är för litet sagdt”.1221 

Dessa åsikter gör det tydligt att trots att Hartman ansågs för finlemmad och 
graciös så utstrålade hon arbetarklass och kraft, vilket ansågs vulgärt. 
Dessutom sades de så kallade kraftuttrycken på klingande stockholmska. 
Detta i sin tur störde kritiker som ansåg att när dessa drag tonades ner, som i 
Widells tolkning, blev rollen mer estetiskt tilltalande. Det antyder vilket 
motstånd det fanns hos vissa kritiker och teaterkonässörer att acceptera en 
hjältinna som förkroppsligade arbetarklass. Därför sågs Hartmans Madame 
Sans-Gêne av vissa som en arbetarklasshjältinna. Detta faktum gav hennes 
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tolkning ett subversivt drag och var en av nycklarna till dess publika succé. 
Staaff skriver: ”Åskådarens medkänsla är från början till slut på hennes sida, 
ej minst när hon med en beundransvärd verve slungar kejsarens syster de 
beskaste sanningar midt i ansigtet eller när hon i en scen, som kanske är 
styckets allra bästa, afväpnar den kejserliga vreden”.1222 

Hartman spelade med energi både i kroppsspråket och i de många och långa 
monologerna. I tredje akten när hon besöker kejsaren väntade Hartman som 
Sans-Gêne i en högryggad grön soffa ”täkt butter, skälmsk, segerviss och 
förtjusande i sin hermelinsbrämade sammetskappa”.1223 Det innebär att 
Hartmans inställning som Catherine var full av självförtroende. Hon var 
butter, men förmedlade samtidigt att hon var medveten om att hon hade trumf 
på hand med Napoleons obetalda tvättnota. Hon utstrålade visshet om att segra 
redan innan slaget var vunnet. Det kopplade hennes arbetarklasskvinna till den 
segrande flickaktigheten.  

När operettstjärnan Anna Pettersson-Norrie övertog rollen efter Hartman 
hösten 1898 ansågs hon inte lyckas med textgestaltningen, men bedömdes att 
utseendemässigt passa bättre än Hartman. Norries tvätterska beskrevs som en 
”litet tung, men mycket bastant Madame Sans-Gêne” i jämförelse med 
Hartmans som ”var en förtjusande rococofigur, som bestämt aldrig skulle ha 
kunnat ruska om en karl så tänderna skallrade eller bedt en tapetseraregesäll 
klä af sig i paradisdräkt. Hon hade en friare humor, en oemotståndlig fläkt af 
skär ungdom”.1224 Hartmans rococofigur framstod som yngre och mer 
humoristisk. 

I Grandinsons artikel om Hartman 1897 menar han att orsaken till att hon 
lyckades med rollen, trots att den utseendemässigt inte passade henne, var den 
teknik som hon hade tillägnat sig i Frankrike. Han skriver: ”för hennes naturel 
finnes ytterst obetydligt rum att spela in i denna figur som den bör spelas, och 
den bristande bredden och musten bero uteslutande härpå”.1225 I citatet visar 
Grandinson tydligt att han menar sig veta vilket sätt som är det enda rätta att 
spela rollen på. Den ska spelas av någon med bredd och must, bokstavligt 
talat. Hartman var liten och nätt, hon såg ung ut vilket förstärktes av hennes 
sopranröst. Grandinson, och flera med honom, ansåg att Madame Sans-Gêne 
skulle framställas av en skådespelerska som såg ut som en grov och barsk 
arbetarkvinna. Ändå hade Grandinson stört sig på Hartmans stockholmska i 
rollen, medan andra i sin tur störde sig på kraften i hennes utskällning av 
Napoleons systrar.  

Dessa röster tyder på en allmän åsikt bland teaterkonnässörer att 
arbetarklass borde förkroppsligas som kraftfull och lite simpel genom en 
skådespelerskas utseende, men inte gestaltas genom dialekt, energi i 
utskällningar, medvetet framhävda komiska fysiska handlingar och timing i 
rörelser och repliker. Grandinsons ord att Hartman inte hade ”naturel” att spela 
sig in i rollen utan att hon enbart lyckades på grund av sin tekniska skicklighet, 
antyder att karaktäristik inte sågs som något skådespelerskan framställde 
genom sin yrkesskicklighet, utan något hon bara var i sig själv. 
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Karaktärsskildringen skulle ligga i utseendet och inte i gestaltningen. 
Härigenom fråntogs skådespelerskan agens. Det var viktigare hur hon såg ut 
än hur hon spelade.  

Gabrielle Réjane som ursprungligen gestaltade rollen hade något folkligt 
över sin utstrålning som de svenska kritikerna inte ansåg att Hartman hade. 
Brevet till Molander från Paris 1893 där Hartman bedyrar att hon nu hade 
studerat både praktiskt och teoretiskt att hon inte längre är hänvisad till sina 
ingenuer, tyder på att hennes omgivning inte trodde henne tillräckligt skicklig 
eller tillräckligt utseendemässigt passande för att gå utanför rollfacket.1226 
Med Madame Sans-Gêne gjorde hon det dock definitivt. Många verkar även 
ha förutsatt att Hartman skulle ha tagit alla sina fysiska handlingar och sin 
språkbehandling från Réjane. Det innebär att många kritiker hade åsikten att 
en skådespelare som sett en annan skådespelare tolka en roll, skulle noggrant 
kunna kopiera denna tolkning.  

Denna åsikt är paradoxal eftersom den i sin förlängning betyder att alla 
åskådare som hade sett exempelvis Hartman i någon av hennes tolkningar, 
som till exempel Siri i I telefon, skulle exakt kunna härma den. Som tidigare 
kapitel i denna avhandling visat var så icke fallet. Åsikten avslöjar synen på 
skådespelarkonst som en efterbildande konst, det vill säga en lägre sorts konst. 
Slutligen fick Hartman frågan i en intervju om hon använt Réjanes tolkning 
som förebild: Hon förklarade att hon hade noga aktat sig ”för att slafviskt 
efterbilda” Réjanes rolltolkning. Hartman fortsatte förklara: ”Man kan af 
många lätt föklarliga skäl omöjligen i Stockholm utföra en roll på samma sätt 
som den spelas i Paris…”1227 Även här låter Hartman reportern veta att hon 
tolkade en roll efter sin egen hjärna. Sannolikt lät hon sig dock inspireras av 
Réjane. Det gjorde Hartman med Suzanne Reichenberg (1853-1924) vars 
tolkning av Agnés i Molières l’École des femmes Hartman hade studerat.1228 
När Fruntimmersskolan sattes upp på Dramaten i december 1896 med 
Hartman i rollen, gick inte alls denna tolkning hem hos vissa kritiker som 
exempelvis Emil Grandinson. Han ansåg både att tolkningen var tvivelaktig 
och att Hartman gestaltning var ”förvånande” matt och intetsägande.1229  

Diskussionen om Hartmans lämplighet för rollen som Madame Sans-Gêne 
visar på den ännu förhärskande åsikten att en skådespelerskas utseende skulle 
överensstämma med den teatrala schablonen för en viss typ. Réjane var inte 
stor eller grov och det finns inget i pjäsen som uttryckligen säger att Cathérine 
är det heller. Åsikten bygger helt på den förutfattade meningen och klichén 
för hur en karaktär som Madame Sans-Gêne borde se ut. Karin Helander har 
visat att traditionen bland svenska kritiker att bedöma skådespelerskors 
utseende som lämpligt för vissa roller, höll i sig till 1900-talets andra hälft.1230 
Förutom det ytliga synsättet eller den, i bästa fall, förlegade teatertraditionen, 
så missade kritikerna med denna invändning den specifika folklighet Hartman 
efter sin återkomst representerade för sin publik. I kombination med hennes 
skicklighet som skådespelerska var det faktum att hon var folkkär som fyllde 
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Dramatens salong kväll efter kväll. Där var hennes fysiska storlek och 
ungdomliga utseende oväsentligt. Det var andra mekanismer som gällde.  

Hartman hade i och med sin återkomst övervunnit sin stigmatisering och 
vänt sin skam till triumf. Även i Madame Sans-Gêne iscensatte Hartman sitt 
privata sår, men nu med en twist. Det går att förutsätta att den största delen av 
publiken kände till hennes skandal 1891. Denna förförståelse gjorde att 
rollfigurens historia och divans dito stundtals flöt samman för publiken. 
Madame Sans-Gêne är kvinnan av folket som gör en extraordinär klassresa, 
men ändå behåller sin personlighet och sitt gatusmarta sätt. Hon imponeras 
inte av pompan och ståten, utan ser med humor på sin tillvaro i maktens 
korridorer. Detta var egenskaper som Hartman själv förkroppsligade genom 
att ha avkastat sig manteln av skam. Visserligen hade Hartman inte gjort en 
klassresa som Cathérines, men det är inte orimligt att anta att många åskådare 
ansåg att hon nekats att bli grevinna på grund av familjens von Rosen 
bördshögfärd. Genom Madame Sans-Gêne förkroppsligade Hartman en 
fantasi om hur hon skulle ha betett sig om hon verkligen gjort klassresan till 
aristokratin. Scenen där hon skällde ut Napoleons systrar för deras högfärd 
blev en av uppsättningens mest populära:  

[I] en briljant hållen scen, ger hon dem och alla de parvenyer detta kejserliga 
hof består af, en straffpredikan, som vid vissa repliker förskaffade pjesens 
författare och Cathérines öfverdådiga framställarinna, fru Hartman, 
tendensapplåder, riktiga salvor af förtjusning och beundran.1231 
 

Att det skrivs att författaren och Hartman fick tendensapplåder innebär att 
publiken applåderade innehållet i Cathérines straffpredikan. Däri ingick 
naturligtvis sättet Hartman utförde utskällningen på, men det tyder även på en 
identifikation med rollfigurens åsikter och en uppskattning av hennes mod.1232 
Hartmans Madame Sans-Gêne upplevdes både som en attraktiv rokokofigur 
och en arbetarklasshjältinna med subversiva drag. Härigenom blev rollen som 
Madame Sans-Gêne Hartmans iscensatta upprättelse, enligt Koestenbaums 
divakod vilja till makt.  

Den stora teaterofredens dagar 
Den 9 december 1894 firades Gustav II Adolf med flera festföreställningar i 
Stockholm. Dramaten gav Regina von Emmeritz av Zacharias Topelius där en 
tablå var tillagd på slutet. I denna kom Hartman sittandes ”alldeles barforta” 
på ett moln.1233 Hon gestaltade fredens gudinna och välsignade 
hjältekonungen. Rollen som barfota gudinna på ett moln var ännu en 
iscensättning av Hartmans nya divafemininitet. Hon förkroppsligade nu en 
gudinna som kunde välsigna en kung. Det faktum att hon var barfota, och inte 
som traditionen bjöd hade en kroppsstrumpa som samtidigt skulle dölja 
nakenheten och förhöja lystern i det bara skinnet, tyder på att Hartman här 
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iscensatte sig som normbrytare. Hennes bara fötter, och möjligtvis även ben, 
förstärkte hennes vågade sensualism.  

Rollen som fredens gudinna skulle hon året efter inte komma att gestalta 
bakom kulisserna på Dramaten, utan snarare krigets gudom. Thyselius har 
redogjort för det han kallar ”den stora teaterofredens dagar”, ett namn som har 
givit rubrik till detta avsnitt.1234 Även tidningar och Hjalmar Meissner i sina 
memoarer har skrivit om konflikten.1235 Stig Torsslow har samlat och 
sammanfört de olika redogörelserna, vilka alla stämmer ganska väl överens 
med varandra.1236 Det finns därför ingen anledning att ifrågasätta den gängse 
historieskrivningen för händelsen. 

Den 9 mars 1895 hade Gustaf Fredrikson blivit omvald som associationens 
direktör för 1895-96. Dock hade han underlåtit att planera repertoaren för 
säsongen. Det skulle visa sig att han hade en anledning. Den 2 maj lade 
Fredrikson fram förslaget att Hartman återigen skulle bli en medlem av 
associationen. Fredrikson agerade med största sannolikhet med Hartmans 
goda minne. Eftersom Dramaten hade fulla hus med hennes draghjälp, som 
därmed drog in pengar till associationen, kunde det anses vara rimligt att hon 
fick lov att också få del av dessa inkomster. Det var antagligen även därför 
Fredrikson hade underlåtit att planera repertoaren. Den skulle byggas kring 
Hartman. Vid omröstningen var sex personer för förslaget, förutom 
Fredrikson, Tecla Åhlander, Oscar Baeckström, Nils Personne, Ferdinand 
Thegerström samt Ossian Hamrin. Nio skådespelare röstade emot: Victor 
Hartman, August Palme, Birger Skånberg, Albion Örtengren, Lina Sandell, 
Louise Fahlman, Helga Hoving, Georgina Bäckström och Hilda Klefberg, 
vilka menade att det fanns formella hinder för Hartmans återinträde.  

Att det var fem damer emot Hartman och endast hennes väninna Åhlander 
för henne, skulle komma att få konsekvenser. De formella hinder som de nio 
åberopade accepterade inte de sex som var för. De ställde nu ultimatum och 
hotade att lämna associationen. För att kommunicera med varandra var de två 
lägren tvungna att vända sig till notarius publicus. Fredriksons ultimatum 
bemöttes med att han avsattes som direktör på ett associationsmöte den 21 
maj. Sammanträdet ajournerades till den 25 maj så att Fredrikson skulle få 
möjlighet att avgå frivilligt. Som Torsslow skriver så använde han fristen väl. 
Genom att utnyttja sig av associationens intyg från den 9 maj, att han ensam 
var vald till direktör för säsongen, lyckades han den 24 maj av finansminister 
Claës Wersäll få sin egen namnteckning på hyreskontraktet. Resultatet blev 
att på associationsmötet samma dag satt Fredrikson och hans läger på 
rättigheterna till teaterhuset, medan det andra partiet hade grepp om 
personalen. 

Skådespelaren Emil Hillberg, som hade ställt sig utanför konflikten, vände 
sig till Oscar II som nu trädde in som en deus ex machina.1237 Hillberg tågade 
efter mötet med kungen tillsammans med hela ensemblen till 
associationsmötet och höll ett föredrag om ”de stora samhälleliga intressen 
som stodo på spel, och framfördes allas varma hälsningar om att den forna 
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endrägten måtte återställas”.1238 Därefter föreslogs att det skulle skapas en 
kontrollkomitté till direktionen för att därigenom kunna övervaka Fredriksons 
ledning. Detta sade Fredrikson sig intet ha emot, men när terminen avslutades 
några dagar senare förklarade han att det inte fanns någon vinst att utbetala till 
associationens medlemmar eftersom det under sommaren behövdes 
rörelsekapital. Harald Molander återberättade dialogen när medlemmarna 
frågade efter kreditivet:  

”Hvilket kreditiv?” frågade Fredrikson. – ”Det vanliga?” – ”Det kan jag inte 
skaffa”, genmälde direktören, ”jag har sprungit i alla banker, men Era nio namn 
som jag erbjudit går inte som borgen ens hos någon procentare”. – ”Men den 
vanliga borgen?” –– ”Kan inte komma i fråga!”… Dödsångest… Följande dag 
i denna situation hade Fredrikson låtit jag tror fru Hoving veta, att han möjligen 
skulle göra ett sista försök skaffa borgen för att rädda dem alla och teatern, om 
man lade ned frågan om kontrollkomité till hösten då den ju lättare kunde 
behandlas än nu i värmen!!! Resten vet jag inte, men följande dag meddelade 
tidningarne att Direktör Fredrikson afvikit på ”studieresa till Berlin”. 1239  
 

Fredriksons markering till de nio i oppositionen att deras namn inte räckte som 
säkerhet ens hos procentare, talar sitt tydliga språk. Det finns ingen tvekan om 
vilka det var som han menade drog in pengar till associationen – han själv och 
Hartman. Kompromissen Fredrikson var tvungen att göra var att Hartman inte 
blev medlem av associationen, däremot blev hon återanställd till nästa säsong 
med minimilönen 7500 kronor.  

När andra associationen bildades 1898 och nya stadgar skrevs förbjöd 
Oscar II kvinnor att fortsättningsvis ingå i associationens styrelse.1240 
Torsslow antyder att kungen ansåg att motviljan mot Hartmans återinträde i 
associationen framförallt hade byggt på kvinnlig avundsjuka från de andra 
skådespelerskornas sida och att denna åtgärd skulle förhindra dylika tendenser 
i framtiden. Däremot skulle de kvinnliga associerade fortfarande, liksom de 
manliga, hållas ansvariga för eventuell förlust. 

När händelsen läckte ut till tidningarna, fortsatte vissa att som 
bakomliggande orsak peka på Hartmans allmänna omoral och ambition till 
klassresa. Göteborgs Aftonblad framhöll exempelvis att hon visserligen hade 
varit så anspråkslös och ångerfull när hon först återvände till Dramaten: ”Men 
bara hon kände sig säker på sin ställning, lät hon känna klorna under 
silkestassen.”1241 Teaterledningen behärskade hon nu, dikterade repertoaren 
och såg till att alla hennes kvinnliga kollegor hölls overksamma. Tidningen, 
som nu med bindestreck skrev ihop Hartmans namn med Madame Sans-
Gênes, såg bara hennes ambition till klassresa som orsaken: 

Nej saken är den, att den extravaganta lilla frun med all makt äflas att återvinna 
sin position inom den societet, där hon väl egentligen aldrig bort få sätta sin fot. 
Hon lär icke ha saknat uppmuntrande och nådiga vinkar från mycket förnämt 
håll, och man skall kanske snart åter se henne glänsa i hofvets och diplomatiens 
salonger. Societärskapet vid teatern är ett af de trappsteg, som skall föra henne 
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dit upp. Fru H. är en energisk qvinna, och intrigen kan hon sköta så som ingen 
annan. Hon klättrar och klättrar och herr Fredriksson [sic!] dinglar med armarna 
och bugar och bugar. – Vill lilla Ellen använda min rygg, så var så allt för 
god!1242 
 

Exakt hur medlemskapet i associationen skulle ge henne entré till hovet 
förtäljer dock inte artikeln. Citatet klargör dock att Hartmans ännu var 
stigmatiserad av vissa kretsar och utestängd från delar av societeten. Citatet 
berättar också om en uppvaktning med ”nådiga vinkar” som kan föra henne 
dit. Det tolkar jag som en antydan att Hartman nu var uppvaktad från kungligt 
håll. Skvallret att hon var Oscar II:s älskarinna hade följt henne från 1880-
talet. Det finns på andra ställen omnämnanden om att den höga uppvaktningen 
som nämndes i citatet skulle ha varit någon av prinsarna.1243 Hur det verkligen 
förhöll sig är fördolt i dunkel.  

Divakoder: Namn och titlar 
Innan Fredrikson blev omvald till associationens direktör och drev hennes sak, 
tog Hartman det säkra före det osäkra och sökte indirekt stöd från hans troliga 
efterträdare. Till Nils Personne skickade Hartman 1895 en menande hälsning: 
”Cathrine gratulerar sin Lefebre och önskar af hela sin [sic!] hjerta att vi måtte 
få upplefva många födelsedagar i Compiègne under hans styrelse. Ja, l’a Nisse 
det är l’a Ellens allvar.”1244 Lappen är inte daterad mer än noteringen ”Tisdag”, 
men Personne har själv skrivit ”Ellen Hartman 1895” uppe i vänstra hörnet. 
Personne var född 2 april vilket detta år inföll på en tisdag. Detta var en 
födelsedagshälsning från Hartman till hennes motspelare i Madame Sans-
Gêne. Samtidigt passade hon på att uttrycka ett stöd till Personne om han 
skulle komma i styrande ställning på teatern. Nu kom det aldrig till detta denna 
gång, men det visar återigen att när det gällde tvekade Hartman inte för att 
spela dubbelt.  

I citatet ovan ger Hartman sig själv och Personne en fransk artikel fast hon 
stavar det på annat sätt. Hartman gratulerar Personne som sin rollfigur 
Cathérine och refererar till honom som hans roll Lefebvre i Madame Sans-
Gêne, namn som skvallrar om inbördes skämtsamma tilltal kollegor emellan. 
Men Hartmans namn kom efter hennes succé ofta att bindas samman med 
Madame Sans-Gênes i pressen, som exempelvis i Göteborgs Aftonblad som 
menar att orsaken till intrigerna på Dramaten står att finna i frågan ”où est la 
femme? La femme är härvidlag fru Hartman – madame Sans-Gêne.1245 Så 
mycket lästes hon nu ihop med sin roll att den blev ett populärt smeknamn på 
henne. Det hade tidigare aldrig hänt med Gurli eller Siri. Visserligen gjordes 
många vitsar omkring Hartman som en räddande engel för Dramatens 
ekonomi, men att direkt läsa ihop hennes namn med en roll var något nytt. 

Som Wayne Koestenbaum påpekar blir divans namn ofta utbytt mot en 
titel: ”La Stupenda, Miss Sold-out, Queen of Staccato. Sometimes it is 
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sufficient merely to precede the diva’s name with the definite article: call Lina 
Cavalieri ’The Cavalieri.’”1246 Det har redan påpekats hur Hartmans namn 
associerades med Gurli, men efter succén med Madame Sans-Gêne är det den 
franska skamlösa tvätterskan som läses ihop med Hartmans namn. 

Divan och dandyn 
Under mediedrevet 1891 påpekade skvallerpressen att Hartman under sin 
elevtid inte bara blev en favorit hos Victor Hartman, utan även hos Gustaf 
Fredrikson. Det skrevs fram att en dylik förtjusning i en skådespelerska var 
något mycket ovanligt från den senares sida, vilket anspelade på Fredriksons 
homosexualitet. Det skvallrades också om möjligheten att Hartman från sin 
exil skulle återkomma till Stockholm som ”fru F-n”.1247 Förvisso framhåller 
Hartman i sina brev att hon anser Fredrikson vara ”den bästa människan i 
verlden” och en gång gör hon en referens till Fredrikson som ”sin fordna flirt”, 
vilket kan referera bakåt till hennes första tid på Dramaten, men det finns inget 
i breven som antyder diskussioner om ett eventuellt giftermål dem emellan.1248 
Skvallret om en lagvigd förening mellan skådespelarna fortsatte under 1890-
talet. År 1895 skrev Hufvudstadsbladet om den nära förestående förlovningen: 
”Partiet låter kanske litet otroligt, men torde icke dess mindre snart bli en 
sanning.”1249 Eftersom ingenting i källorna antyder att det skulle ha legat något 
i dessa rykten tolkar jag dem snarare som en bekräftelse på att människor i 
deras samtid upplevde att det fanns ett partnerskap mellan Fredrikson och 
Hartman som uppstod efter exilen, samt att de ansågs stå varandra 
professionellt nära och stötta varandra. Ryktet kan även ha förstärkts av 
Fredriksons agerande under associationskrisen under försommaren 1895. 

Det var inte bara Hartman som ansågs ha maktambitioner och fallenhet för 
intriger; som föregående avsnitt visar uppfyllde även Fredrikson dessa 
kriterier. Fredrikson iscensatte sig i offentligheten som en dandy. Rhonda K. 
Garelick analyserar den under fin-de-siècle populära maskulinitetstyp som 
kallas dandyn, dess utveckling från första hälften av 1800-talet fram till våra 
dagar. I Rising star, dandyism, gender, and performance in the fin de siècle 
gör Garelick en analys av, vad hon kallar, dandyistisk litteratur under 1800-
talet till dess hon hamnar hos den engelska dandyn och författaren Oscar 
Wilde, och figurationen i form av dandyns möte med den berömda kvinnliga 
artisten.1250 Garelicks tes är att mötet mellan dessa två ikoner, som är typiska 
för industrialismen och massproduktionen av nöjeskultur, förenas i vad som i 
dag kallas för en kändiskult. Visserligen står divan i en egen kategori som är 
frikopplad från dandyn, men när de två samarbetar uppstår, enligt Garelick, 
ett tredje fenomen: ikonisk personlighets- och stjärnkult. Divan och dandyn 
och deras beroende av varandra, deras färgning av varandra och till och med 
uppgående i varandra ser Garelick som en förutsättning och bakgrund till 
nittonhundratalets besatthet av så kallade kändisar.1251 Hon menar att vissa 
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offentliga personer inom dagens celebritetskult, exempelvis sångaren Prince 
och presidenthustrun Jackie Kennedy-Onassis, som det återkommande 
berättas om i medier har sitt ursprung i dandyismen. Enligt Garelick har 
dandyismens litterära stil en förmåga att smitta och sippra in både i livet och 
prosan hos dem som skriver om rörelsen. Därmed suddas gränserna ut mellan 
iscensättningen av dandyn och litteraturen om honom.1252  

Fredriksons position som dandy hade inte bara att göra med hans sexualitet. 
Han iscensatte sig själv med klara dandyistiska drag, exempelvis en förmåga 
att utstråla en sorts evig ungdom. Även hans välkända applådtack utfördes i 
dandyistisk anda med stor gestik, spelad överraskning (trots att han 
naturligtvis inte väntade sig något mindre än stormande applåder) och falsk 
ödmjukhet.1253 Dessutom odlade han en grandios persona i offentligheten med 
tydliga uttryck för att vara larger than life. Fredrikson var en välkänd flanör 
för stockholmarna och syntes ofta i Kungsträdgården eller på Gustav Adolfs 
torg. Han umgicks i societeten och hade kungens öra, även om han inte var 
nära vän med honom, som han hade varit med Karl XV. 

Hartman odlade även hon dandyistiska drag under 1890-talet med sin 
fortsatta iscensättning som diva. Detta kommer att tydliggöras ytterligare i ett 
senare avsnitt som handlar om Hartmans travestiroller. När relationen mellan 
den populära kvinnliga artisten, divan Hartman och dandyn Fredrikson 
undersöks framstår de som ett förkroppsligat historiskt exempel på Garelicks 
teori. Deras samarbete och dominans på Dramaten under 1890-talets andra 
hälft ledde till att de i skämtteckningar ofta avbildades som ett par. I en 
osignerad teckning (som omisskännligen har Albert Engström som 
upphovsman) som skämtar om Gustaf Frödings togaklädsel, uppträder 
Fredrikson iklädd toga arm i arm med Hartman som har en toga med en slits 
som går upp till höften vilken avslöjar ett par välsvarvade ben i snörade, 
svarta, kängor.1254 Klänningen, som i en modern tappning skulle platsa som 
en nutida divas kreation på röda mattan, framhäver Hartmans kropp som sexig 
och associerar för en nutida betraktare till en så kallad dominatrix utstyrsel. 
Den utmanande klädseln i kombination med att hon visar mycket bar hud 
betonar hennes erotiska farlighet. En annan teckning, från maj 1898, handlar 
om att Dramatenhuset på Kungsträdgårdsgatan var utdömt och ensemblen 
således husvill. Hartman sitter i Fredriksons knä.1255 Hon är ritad som en 
docklik flicka, betydligt mindre än de andra avbildade skådespelarna, vilket 
ger associationer till att hon är beskyddad av Fredrikson och samtidigt hans 
leksak. 

Divakod: Intrigerande sexsymbol. 
Hartman fortsatte efter sin återkomst att uppfattas som en sexsymbol. En 
berättelse gör det klart att Oscar II:s beundran för Hartman inte bara handlade 
om hennes skådespelarkonst. En ankedot som härör från dessa år är ofta 
förekommande i tidningar och memoarer.1256 Huvudperson är Oscar II, men 
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hovmannen som gör honom sällskap kan växla, beroende av vem som berättar 
anekdoten, ibland påtalas även att kungen vid tillfället höll på att tappa hatten. 
Anekdoten spredds även muntligt.  

Hvarför general Sven icke varnade konungen. Då en gång i vintras konungen i 
sällskap med general Lagerberg promenerade i Kungsträdgården och den 
förstnämnde råkade törna mot ett träd, vände han sig till sin följeslagare och 
förebrådde honom, att han icke fäst uppmärksamheten på trafikhindret. General 
L. fattade sig emellertid genast och genmälte med en underdånig bugning: 
 Jag ber om förlåtelse, ers majestät, men jag gick också och gapade på fru 
Hartman!1257 

 
Anekdoten kommunicerar några av erans genuskoder genom att levandegöra 
en professionell kvinna som inte bara iscensätte sig genom sitt konstnärliga 
hantverk på scen i en teaterbyggnad, men också iscensätter sin skönhet och 
sensuella kropp genom offentlig uppvisning i stadens mest fashionabla park. 
Denna representation av kvinnlig sexualitet resulterade i att kungen och andra 
män (här representerade av generalen) blev så betagna att den senare glömde 
sin plikt att vaka över sin kung, som i sin tur gjorde ett spektakel av sig själv 
genom att gå in i ett träd. Moralen är metaforiskt att även ett statsöverhuvud 
kan tappa huvudet vid åsynen av en skådespelerska med erotisk 
dragningskraft. 

I vissa recensioner får Hartmans erotiska dragningskraft nu huvudrollen. 
En Kalmartidning skrev exempelvis: ”Och hennes kropp, som har kattungens 
alla blixtsnabba rörelser, ligger däremellan så grundligt lättjefullt utsträckt i 
ett soffhörn, så lättjefullt som om hon, likt ett löf, wore fallet till jorden enbart 
för att ligga där.”1258 Trots att djur- och naturmetaforerna består i 
beskrivningen av Hartman, tyder citatet på att den tidigare diskursen om henne 
har förändrats. I citatet framstår hon inte bara som en kattungelik tjuserska, 
utan som ett mustigt nyfallet höstlöv som ångar av jordisk sensualism. Som 
tidigare avsnitt visade skrevs Hartman nu regelbundet fram som en som 
härsklysten och intrigerande person. Det tyder på att hon efter återkomsten 
från exilen sågs som ännu mer farlig. Hennes erotiska farlighet förhöjdes av 
att hon nu omgärdades av intelligent agens. Det skrevs nu uttryckligt ofta om 
Hartmans så kallade intrigerande bakom scen, som exempelvis i nedanstående 
citat angående pjäsen Vindrufvor av Fredrik Nycander som var skriven åt 
Hartman: 

För resten blir jag arg, för att tala med Jörgen, när jag misstänker att en författare 
nedlåtit sig att skrifva en ”roll”. Bestämdt har det tillgått så, att Nycander, 
stackars gosse, gått där nere på Dramaten och blifvit snärd af fru Hartmanns 
smicker och konster. Hvad vore det för underligt i det, hon har nog duperat 
knipslugare herrar än honom. ”Skrif en enaktare”, har hon sagt, ”en liten 
enaktare för kostym”. Och så har hon lett så sött med sitt oskuldsfulla 
barnansigte, lagt hufvudet på sned och blinkat med sina trovärdiga ögon. ”O, ni 
lyckliga menniska som kan skrifva!” har hon tillagt med en liten suck. (Det sa’ 
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hon åt mig en gång och bifogade artigt, att hon afundades mig mina inkomster. 
Det var samtidigt med att hon hade 150 kr. kvällen bara för ”Frou-Frou.) Men 
jag blef inte duperad.1259 

 

Även om hennes inkomster väckte tydlig avund beskrivs Hartman framförallt 
som farlig för män som inte har erfarenhet eller karaktär att motstå henne. Hon 
sägs smickra och göra konster för att få dem att göra som hon vill. Dessa 
diskurser associerar återigen Hartman med att hon har övernaturliga krafter. 
Hon demoniseras i pressen som en sorts häxa, men nu anses inte hennes 
ambition främst vara att gifta in sig i aristokratin, nu vill hon framförallt 
dominera Dramaten. 

Kritiken mot divan och dandyn  
När Madame Sans-Gêne dominerade Dramatens spelkvällar kritiserades 
ledningen av bland andra författaren och teaterkritikern Tor Hedberg för att 
den inte varierade succén med andra uppsättningar. Då började teatern 
repetera in den nyskrivna Unge greven av Knut Michelson. Problemet var 
dock att även i denna uppsättning hade Hartman en roll. Michaelson, som själv 
skötte regin hade fått tillåtelse att ha tjugofyra repetitioner. Efter fjorton 
tillfällen hade Hartman bara inställt sig till fem.1260 Eftersom hon var redan 
var utarbetad av sitt hårda spelschema, och till och med fått ställa in en 
föreställning, orkade hon inte medverka på repetitionerna. Efter att på 
ledningens begäran åter börjat spela Madame Sans-Gêne blev hon sjuk på 
allvar, enligt Nils Personne lär hon till och med ha svimmat i kulissen av 
utmattning.1261 Unge grefven hade en lyckad premiär med Karin Swanström i 
Hartmans roll, men när det uppstod en ekonomisk konflikt mellan författaren 
och Dramatenledningen, drog Michaelson i vrede tillbaka rätten för Dramaten 
att spela Unge grefven.  

Hartmans höga speltempo och många nya roller kan ses som att 
teaterledningen utnyttjade hennes popularitet och tvingade henne att spela 
ofta. Så var säkert fallet till en viss del, men det finns åtskilliga källor som 
klargör att hon själv var högst bidragande till detta, som exempelvis att hon 
själv ville ha rollen i Unge grefven, som ansågs som varken stor eller viktig, 
och skrev till Michelsson och bad om den. Hon verkar även ha varit ovillig att 
lämna ifrån sig rollen till Swanström.1262  

Hösten 1895 hade Dramaten en ny premiär med Lilla Markisinnan av 
Meilhac och Halévy. Det var en av de pjäser som Hartman avtalat med 
Fredrikson att få spela redan under sitt gästspel 1893. Nu när den ett par år 
senare kom till uppsättning gjorde den omedelbart fiasko. Trots att de ledande 
rollerna gestaltades av den komiska stjärntrion Hartman, Fredrikson och 
Personne, blev den utbuad av publiken som tog anstöt av pjäsens så kallat 
osedliga tendens.1263 Den osedliga tendensen ansågs i viss press vara just divan 
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Hartmans och dandyn Fredriksons intention. En skribent skrev: ”Hufvudsyftet 
med denna ’komedi’ är sålunda uppenbarligen att upphöja lasten och brottet, 
att draga ned i smutsen och förlöjliga dygd och ärbarhet! Hvilken ’skön 
konst’!”1264 Leonard (Leon) Ljunglund i Svenska Dagbladet ansåg att pjäsen 
tillhörde varietégenren och ”det visar en depration i direktionens smak som är 
en olycklig frukt av de många dekadans-åren”.1265 Den enda gången publiken 
hade gett sitt tydliga bifall och applåderat för öppen ridå var när Hartmans 
rollfigur skällde ut sin älskare (Personne) i en typisk kraftscen mot 
auktoriteter, som hon var känd för. Men trots detta ansåg till och med den 
satiriska skämttidningen Söndags-Nisse som inte sade sig vara mycket för ”det 
moderna pryderiet” att vad som ”var afsedd att blifva associationens triumf 
och fru primadonnans triumf för säsongen blef i stället ett ömkligt fiasco”.1266 
Fredrikson och Hartman hade denna gång missbedömt sin publik. I pressen 
fick Hartman skulden för pjäsvalet trots att huvudansvaret lades på 
Fredrikson. Det var hennes önskan om en så kallad bravurroll som hade styrt 
valet. Han var endast den som hade exekverat hennes vilja. 

Denna händelse uppfattades vara ett bevis för en nedgång i Hartmans 
ställning som stjärna och kopplades även till Hartmans privata kärleksliv. 
Sundsvalls Tidning skriver: ”Vissa rykten om ständiga eröfringar torde i denna 
obehagliga händelse ha spelat en viss roll.”1267 Den anonyma skribenten menar 
att det var Hartmans påstådda kärleksaffärer i privatlivet som hade fått 
publiken att visa sitt missnöje. Citatet speglar hur Hartmans pariafemininitet 
lästes ihop med hennes roller på scen. Enligt skribenten i Söndags-Nisse var 
den utlösande faktorn för reaktionerna att steget var alldeles för långt mellan 
”ett spirituellt skämt, som leker på gränsen af det tillåtna, och till den simpla 
och äckliga pigkurtis, som utgör hufvudbeståndsdelen af Lilla 
Markisinnan”.1268 Framför allt var det makens (Fredrikson) iscensatta otrohet 
med den spelade hålldamen, samt älskarens (Personne) lantliga älskarinnor 
som ansågs stötande.1269 Ljunglund i Svenska Dagbladet skrev: 

Men så oemotståndligt var intrycket på publiken af att det innanför rampen 
trampades icke blott den allmänna borgerliga utan ock den dramatiska 
anständigheten under fötterna, att till och med de frivilliga klackörerna vågade 
blott mycket svaga försök till bifall. Efter andra akten var publikens ogillande 
stämning så deciderad, att då en ensam man dristade lyfta sin hand till applåd, 
blef han genast nedtystad af energiska hyssjningar. Efter slutakten gjordes 
några en smula kraftigare försök att åtminstone få till stånd en slutinropning, 
men publikens bättre element protesterade så indignerat deremot, att det icke 
blef något af.1270 
 

Skådespelarna var synligt illa berörda av det inträffade och Lilla Markisinnan 
försvann efter andra spelningen från repertoaren. Så direkt och intim var 
kommunikationen mellan scen och salong på gamla Dramaten.  

Sannolikt upplevde huvuddelen av publiken de erotiska affärerna i pjäsen 
som alldeles för cyniska. I denna historia framgår det tydligt att gamla 
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Dramaten hade en familjepublik, framför allt från medel- och överklass med 
typiskt borgerliga värderingar. Även om enskilda åskådare hade kunnat roas 
av de erotiska turerna i Lilla Markisinnan om de befunnit sig i en strikt 
maskulin miljö, kunde de absolut inte göra det i sällskap med sina fruar, 
mödrar eller, än värre, döttrar. Efter detta fiasko hårdnade kritiken av 
Dramatens repertoar bland ledande intellektuella i pressen. 

Teaterkrönikan från 1895, som citeras nedan, har ingressen: ”Ett och annat 
om våra teaterförhållanden och K. Dramatiska teatern” och är ett inlägg i 
debatten om Dramaten. Det är Hartmans rolltolkning i Madame Sans-Gêne 
som avhandlas:  

Att fru Hartman här och där öfverdref tämligen oartistiskt, att hon gjorde små 
finter, hvilka mera voro beräknade på ögonblickets effekt än på konstens 
fordringar, är något, för hvilket denna skådespelerska alltid varit svag, och detta 
skulle ej behöfva inträffa, om vid teatern funnes en regissör, som hade 
auktoritet. Men i sin helhet var fru Hartmans Madame Sans-Géne en 
framställning af mycket intresse och den visar, hvad dramatiska teatern nu kan 
åstadkomma — både på ondt och godt. Detsamma kan för öfrigt sägas om hela 
denna representation, hvilken väl hade lätt påvisliga svaga sidor, men som dock 
tålde att ses, ej blott af den publik, som går på teatrarna för att beundra kostymer 
och toaletter.1271 
 

Kravet på en regissör som kan styra Hartmans så kallade oartistiska överdrifter 
och sätta stopp för hennes ”finter” efterlyses. Trots att mycket positivt i hennes 
spel räknas upp i krönikan, före det citerade stycket, återkommer 
anmärkningen att Hartman inte räckte till för rollens originalitet. Men kravet 
på en regissör med auktoritet på Dramaten är inte den enda kritik mot teatern 
som vädrades under dessa år. 

Ju längre tiden gick på 1890-talet desto hårdare blev kritiken mot 
Fredriksons sätt att välja repertoar och ensemble: att han var gammalmodig 
och godtycklig i sina val, att han var besatt av att ha ett så kallat affischnamn 
som skulle dra folk, att han lät en succé spelas ofta och ta för stor plats i 
repertoaren och så vidare. Mycket i klandret hade säkert grund, men i stort sett 
alla kritiker glömde, eller valde att inte påpeka, att Dramaten under dessa år 
stod utan statliga bidrag och var beroende av hög beläggning. Dramaten var i 
praktiken en privatteater. Dessutom aspirerade ett flertal av de som vädrade 
sin kritik också själva på en anställning som regissör eller som associationens 
nästa ledare, exempelvis Harald Molander och Emil Grandinson. 
Dramatenledningens val av regissör blev dock Henrik Christiernsson som 
kom från den folkliga Södra Teatern, vilket också öppnade för kritik.  

Som första uppsättning från den nya regissören gavs en nyöversättning av 
vaudevillen Den nya garnisonen eller Sju flickor i uniform som redan 1831 
spelats med Emilie Högqvist.1272 Den blev under cirka tjugo år den mest 
populära vaudevillen på Kungliga Teatern. Nu däremot omskrevs den ”som 
en skandal, utan att ens göra ’succes de scandale’” en annan kritiker kallade 
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den ”ett clownupptåg”, en tredje för ett ”karnevalsskämt”.1273 Harald 
Molander skriver: 

Fru Hartmann var emellertid här i sitt esse, bröt på engelska, vaggade som en 
gås, när hon gick, och lockade den del af publiken att skratta, hvilken icke 
förargade sig öfver direktör Fredriksons val af dylik repertoar — tydligen 
direktören ovetande, ty denne satt under hela stycket i sin öppna loge och 
skrattade så otroligt lifligt, att hans personliga konstnjutning försonade 
förargelsen hos mången, som gaf akt på honom.1274 
 

Att repertoaren drog åt det komiska hållet störde Molander och flera med 
honom. Kommentarerna om clownupptåg och karnevalsskämt syftar sannolikt 
på att Hartman och resterande sex kvinnliga skådespelare spelade byxroller.  

Bilden som Molander förmedlar av Fredrikson i sin loge som under hela 
föreställningen skrattade åt Hartman på scenen iklädd byxor, kan läsas som en 
metafor för samarbetet mellan dandyn och divan och sättet som de gick upp i 
varandra. Wayne Koestenbaum noterar denna konfiguration angående några 
fotografier av regissörerna Franco Zefirelli, Luchino Visconti och Pier Paolo 
Pasolini när de vid olika tillfällen samarbetade med operadivan Maria Callas 
(1923-1977). Koestenbaum skriver att bilderna  

attest to a specific historic configuration: the gay man venerating the theatrical 
woman and the woman responding gaily, the woman imitating the gay man and 
the gay man imitating the woman, the gay man directing and then listening and 
admiring, the man and woman collaborating.1275  
 

Visserligen hade inte Fredrikson regisserat denna uppsättning, men han hade 
tagit beslutet att sätta upp den och sannolikt haft sitt att säga om 
rollbesättningen. Bilden av Fredrikson skrattande i sin loge åt Hartman på scen 
i sin byxroll, i en uppsättning som var allmänt utskälld av kritikerna, ger en 
antydan om den historiska konfigurationen för kändiskult som både 
Koestenbaum och Garelick beskriver. Molanders ögonblicksskildring kan ses 
som en bild för alliansen och samarbetet mellan Fredrikson (som var gay) och 
Hartman (som spelade ut glättighet och ironi). Det framstår som oundvikligt 
att de färgades av varandra. 

Det är påtagligt att denna vaudeville, som vandrade från Kungliga Teatern 
till underhållningsteatrar som exempelvis Södra Teatern och som hade spelats 
under hela 1800-talet, nu uppfattades som degraderande för Dramaten att ta 
upp. Det antyder att Dramaten enbart kunde kalla sig en kunglig teater eller 
en nationalscen om den hade en repertoar som var litterär, klassisk och av det 
så kallade högre dramat. 
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Divakod: Karikatyrer 
Det var inte bara i form av text som kritiken mot dandyn och divan tog sig 
uttryck, utan även i tecknad form. Redan under skandalen 1891 hade tidningen 
Fädernäslandet publicerat enstaka satiriska skämtteckningar om Hartman och 
Reinhold von Rosen. Efter återkomsten blev hon ett populärt motiv för 
satirtecknarna. I juni 1895 publicerade Söndags-Nisse teckningar under 
rubriken: ”Stora män och kvinnor på sommarnöje.”.1276  Överst syns Hartman 
som håller på att drunkna, men inte i vatten utan i manuskript. Bara hennes 
huvud och uppsträckta händer syns i det hav av manus hon försöker hålla sig 
flytande i. Denna teckning ska ses i relief till den bredvid som skildrar Lina 
Sandell (1863-1938) som sitter ensam i skogen. På ett papper bredvid henne 
står det: ”Ingen rol!”.1277 Teckningarna ironiserade över Hartmans många 
roller på Dramaten och hur hon nu tog alla uppgifter från sina kollegor.  

I början av höstsäsongen 1895 publicerade Söndags-Nisse återigen en 
satirisk teckning som alluderade på samma tema. Teckningen visar Fredrikson 
som sitter lugnt tillbakalutad i en korgstol med en tunna i handen som han 
vänder upp och ned på. Ut ramlar en massa Hartman i olika kostymer huller 
om buller. Överskriften till teckningen lyder: ”Hur landets ’första’ dramatiska 
scen arbetar efter sommarhvilan.”1278 Teckningen är en ironisk illustration av 
hur Fredrikson som associationens direktör ansågs exploatera Hartmans 
publika popularitet genom att låta henne dominera Dramatens repertoar och 
mer eller mindre få henne att spela oupphörligt i allt som teatern presenterade. 
Denna teckning har blivit publicerad i flera teaterhistoriska böcker som ett 
tecken på Dramatens så kallade nedgångsperiod under fin-de-siècle. Därmed 
har den i historieskrivningen kommit att framstå som en essens av 
verksamheten på Dramaten under sista halvan av 1890-talet. I Söndags-Nisses 
jultidning publicerades en målning över ett mittuppslag med rubriken: ”Kring 
Söndags-Nisses julbord” där män som särskilt figurerat i tidningen under året 
rimmade på gröten.1279 Fredrikson är närvarande och rimmar: ”Jag tänker på 
Ellen, då jag äter denna gröt - / den lilla eternellen, hvad hon är söt!”1280 Här 
skriver tidningen återigen fram Fredriksons favorisering av Hartman, som här 
snarare framställs som närmare en besatthet. 

En karikatyr av Carl Larsson som visades på en utställning, framställde 
Dagens Nyheters teaterkritiker som apor. En detalj ansågs särskilt värd att 
omskrivas i Barometern: 

Twå utsökt fula markattor, hwars hufwuden återgåfwo teaterrecensenterna 
P(er) S(taffs)s och W(ictor) S(jöbergs) drag stodo på hwar sin sida om fru 
Hartman, iklädd en flickdrägt, och mottogo ur hennes hand sockerbrön, hwilka 
smakade dem förträffligt, allt för att de skulle wara så snälla och 
beskedliga”.1281 
 

Teckningen speglade hur Hartman ansågs styra sina beundrare inom 
kritikerkåren. I sin jultidning 1895 återkom Söndags-Nisse med ett libretto till 
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en satirisk opera som hette ”Röfvarlif” som beskrevs som ”Stor komisk opera 
i en akt med plats för tonmålning”.1282 Den handlar om konkurrensen mellan 
Dramaten med ledaren Fripporello (Fredrikson) tillsammans med 
underhuggaren Personne under namnet Personillo, och Albert Ranft i rollen 
som Alberto. I citatet ur operan nedan skrivs Hartmans ställning som diva på 
Dramaten fram under namnet Markisinnan: 

PESONILLO [sic!] 
Håll opp! Hvad säger Markisinnan 
som vi af vördnad alla 
vår herskarinna kalla, 
sen hon i unga dar 
nästan en markisinna var –  
hvad säger hon? 
 
MARKISINNAN 
Hahahaha, era nöt! 
Ja eller nej – är jag söt? 
Med en tjusblick Alberto jag sårar 
och bedå-å-å-å-å-årar! 
 
FRIPORELLO (kysser hennes hand) 
Markisinna, 
huldgudinna, 
aldrig ömt som dig en kvinna 
tillbad jag! 
 

I operan tillbeds hon som härskarinna både av Fredrikson och av Personne och 
Fredrikson som Friporello kysser hennes hand och intygar att hon är den enda 
kvinna han någonsin har tillbett, varigenom hans homosexualitet antyds. 
Hartman, under namnet Markisinnan, är dock säker på sig själv och sin 
tjuskraft. Senare i operan bedåras hon emellertid av Albertos skönhet och 
överger både Friporello och Dramaten. Detta appellerar på Hartmans 
trolöshet; att om hon blir kär, vilket hon underförstått kan bli snabbt, överger 
hon både teatern och sina tillbedjare. 

När Dramaten på en matiné i februari 1895 spelade Heibergs vaudeville De 
oskiljaktiga hade Hartman rollen som den trettonåriga Caroline, vilket 
vilketföranledde Söndags-Nisse att publicera en notis där Hartmans 
rollprestation prisas.1283 Den slutar: ”Hvad tar hon förresten sin unga ungdom 
ifrån? Hon spelar stora damen, hon spelar 17 år. 15 år och så igår 13 år. Nästa 
gång får vi bestämdt se henne så här:” Under är en teckning av Albert 
Engström där Hartman är ett lindebarn i en tjock ammas famn.1284 Bara 
Hartmans huvud, med en vackert uppsatt knut, och hennes händer syns. 
Amman har nappflaskan i högsta hugg. Teckningen ironiserar med det faktum 
att Hartmans tonårskaraktärer blev yngre och yngre och notisen med att 
hennes roller blev fler och fler 
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År 1909 publicerades Verner von Heidenstams bok Dagar och händelser. 
Där hade författaren samlat spridda tal, uppsatser och fantasier. Under en 
rubrik som han kallade ”Lek och Lustigheter” finns också några satiriska 
skrifter där Heidenstam bland annat ironiserar över tidens diktare och deras 
sätt att skriva och uttrycka sig. I en av dem, som är skriven 1897, riktas ironin, 
förutom mot poeterna, också mot tidens kvinnliga kulturpersonligheter, 
däribland Hartman: 

ELLEN HARTMAN  
Å, jag är så förskräckligt odygdig i dag ...  
Får jag inte stå i fred och tugga min smäll-  
karutscha, så ... ja, så snurrar jag omkull hela  
den där dumma dumma papperskorgen ... Bryter  
ett konvolut, slår samman händerna, kvävs av skratt. Nej,  
nej, jag kan inte. 
 
RÖSTER 
Läs, läs! 
 
ELLEN HARTMAN 
Jag kan inte, jag kan inte ... Det är riktigt  
riktigt fult, det som står där ... Nåja ... 
Deklamerar högtidligt. 
[---] 
 
ELLEN HARTMAN 
springer åter fram och stjälper om hela korgen, så att kuvert 
och skrifter flyga åt alla håll. 
Tjenis igen på er, flickor! Ajajajaj, det gör  
så ont, för den stygga Ellen Key tog nyss fast  
mig i örat och stal ifrån mig min smällkarutscha.  
Ack du stygga, fula, snälla, söta lilla rara Ellen  
Key! Omfamnar Ellen Key.Jag håller så riktigt  
mycket av dig. Jag förstår bara inte hur den,  
som är så vis och ädel som du, Ellen, kan tycka  
att smällkarutscha smakar så gott ... Jaså, du  
vill inte ge mig igen den, du. 
Tar upp en skrift från golvet. 
Nåja! Sirru här ... Nu skall du få höra på  
något tankedigert! 
Läser.1285 
 

Heidenstam låter i sin parodi Hartman tala stockholmska och slang 
exempelvis med uttryck som ”tjenis” och ”sirru”; han ger henne tvära kast 
mellan att vara arg på Ellen Key och krama om henne i ömhet samt kalla henne 
både ful och söt; han låter Hartman förklara att hon känner sig odygdig, det 
vill säga busig, vilket hon utstrålade i sina fysiska handlingar och mentala 
inställning; han låter henne få ett skrattanfall, han låter henne ha omkull 
papperskorgen så att allt däri far omkring. Allt detta utmärkte Hartmans 
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spelstil som tonårsflickan med den segrande flickaktigheten, men att 
Heidenstam gav henne godis som rekvisita anspelar framförallt på hennes roll 
Lizzie i Småflickor.  

Heidenstam avslöjar också något om Hartmans spelsätt. Papperskorgen 
som hon stjälper, har hon tidigare låtit hota med att hon skulle ha omkull. 
Heidenstam lät henne säga detta, men greppet är en klassisk teknik för en 
komisk skådespelare genom att stumt spela fram att en olycka är nära, men 
lyckas undvika den en gång, två gånger och så vidare, och när publiken 
slutligen har glömt att förvänta sig att något ska tappas eller snubblas över, då 
sker det. Det är ett förhöjt sätt att arbeta med komisk timing som kräver 
yrkesskicklighet för att lyckas. Enligt Heidenstam var detta ett av Hartmans 
sätt att framkalla komik. Det finns ett uttryck som säger att imitation är den 
högsta formen av smicker, det är dock okänt hur Hartman själv uppfattade 
dessa parodier. Däremot står det klart att mellan 1895 och 1898 intog 
Hartmans egna parodier på scenen ett nytt område, maskulinitet. 

 

 
Bild nr. 13. Ellen Hartman som Edgar i Villa Gaby, 1897, fotograf Dahllöf, Musikverket, 
Musik- och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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”Skall hon nu slå sig på att spela karl också?”  
Förutom byxrollen i Nya Garnisonen kom Hartman mellan 1896 och 1897 att 
göra tre travestiroller, det vill säga där en kvinna spelar en manlig roll. Hur 
det kom sig att Hartman började spela pojkroller är okänt, men det är rimligt 
att anta att hon valde det själv. Av dessa roller var Agapetus i August Blanches 
lustspel Dardanell och hans upptåg på landet den största succén, både hos 
kritiker och publik.1286 Den spelades ursprungligen på en matiné på Dramaten 
arrangerad av Södra Teaterns skådespelare Gustaf Bergström (1837-1904) 
och skulle ha varit en engångsföreteelse.  Huvudorsaken till att Dramaten tog 
in uppsättningen i repertoaren i mars 1896 var Hartmans succé som den urbota 
korkade och ”lunsiga” pojken Agapetus som åt på en jättelik smörgås.1287 
Agapetus, som mest är intresserad av mat och att jaga flickor, är kuschad av 
sin stränga, men samtidigt kärlekskranka mor, gestaltad av Tecla Åhlander. 
Under sin introducerande kuplett sjunger Agapetus omkvädet: ”och mamma 
och jag sa’ detsamma”.1288 

För denna roll fick Hartman erkännande både från publik och press. En 
recensent menade att Hartman aldrig förr varit så ”genomgående rolig. […] 
Sällsynt torde vara att ett ungt fruntimmer förmår så genomtränga det 
komiska, som fru Hartmann i denna roll”.1289 Varför denne okände recensent 
tyckte det var konstigt att en ung kvinna kunde vara så komisk förklaras inte 
närmare, men att det överhuvudtaget uttrycks antyder det genusöverskridande 
med den typen av komik som Hartman förkroppsligade i Agapetus. Det verkar 
inte enbart ha handlat om att hon gestaltade en pojke, utan sättet som hon 
spelade fram sävlighet och dumhet på. Fler recensenter framhävde att 
gestaltningen var konstnärlig, exempelvis Grandinson framhöll ”det 
segervissa, komiska lugnet i framställningen” och att ”detta är i sin art en 
utmärkt konst”. 1290 Trots detta anser Grandinson att infogandet av pjäsen i 
repertoaren resulterar i att ”landets första scen” nu konkurrerade med ”en 
sekundateater”, och han frågade sig ”om fru Hartmanns rika gåfvor ej borde 
räcka till med samma framgång i andra, djupare uppgifter än i dessa ofantligt 
roande variationer af den halfvuxna ålderns gaucherie, […]”.1291 Signaturen 
H. M. (Harald Molander) förstod däremot inte alls hur vissa kritiker kunde 
anse Hartmans Agapetus vara konst.1292 Visserligen konstaterar han att 
rolltolkningen väckte ”mycket löje”, men att ”man kommer sanningen 
närmare genom att säga henne rent ut: att fru Hartman gör största lyckan 
genom sin talang att uppträda i byxor och sin konst att icke kunna sjunga!”1293 

Detta var den första pojkroll Hartman gestaltade, fast Agapetus inte var en 
roll som traditionellt hade spelats av en kvinna. Georg Norrby hade spelat den 
senast på Dramaten, men efter Hartmans succé togs pjäsen upp av flera 
teatersällskap och då blev det kutym att Agapetus spelades av en kvinna som 
exempelvis Signe Widell i Rydbergska sällskapet, Hildegard Ohlsson på 
Södra Teatern och Hilda Castegren (1864-1945) på Svenska Teatern i 
Helsingfors.1294 
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I Vindrufvor av Fredrik Nycander, som var skriven till henne, spelade 
Hartman en yngling på 1700-talet iförd röd frack, vita silkesstrumpor och vit 
peruk.1295 Enaktaren skriven på vers har karaktären av ett skämt där 
överklasspojken Erik uppvaktar trädgårdsmästarens dotter, men slutar med att 
han måste sätta sig i en tunna med vindruvor för att undgå trädgårdsmästarens 
ilska. En kritiker menade att Hartman utvecklade ”kyssöfverdådigt skälmeri” 
i sin uppvaktning av trädgårdsmästarens dotter och enligt en annan kritiker var 
hon ”mycket näpen” och hennes ”alldeles särskilda begåfning för pojkroller” 
framhålls.1296 

Nästa pojkroll kom i Villa Gaby av Léon Gandillot.1297 Enligt en anonym 
kritiker var huvudpoängen med föreställningen att publiken ”får se fru 
Hartman som karl i moderna parisiska toaletter”.1298 Se bild nr. 13. Att 
repertoaren på Dramaten anpassades efter Hartman var många inte sena att 
påpeka, exempelvis en anonym skribent som skrev: 

”Villa Gaby” […] tyckes vara upptagen för att Ellen Hartman skall draga folk 
genom att visa sig i en pojkroll med tre à fyra olika herrkostymer efter 
elegantaste och senaste mod. Ja ”man” berättar, att åtskilliga modelejon 
(naturligtvis maskulinum) blifvit så betagna i hennes — byxor, rockar och 
västar, att lejonen per posto vördnadsfullt förfrågat sig hos divan Ellen 
Hartman, om hvilken eller hvilka skräddare hon anlitat.1299 
 

Hartmans kostymer, som var tre till antalet, antyder att rollen stärkte 
associationen mellan Hartman och dandyismen. Att Stockholms dandys, eller 
”grilljannar” som de kallades, ville veta vilken skräddare som skapat 
kostymerna låter påskina att Hartman valde att förhöja Edgar som ett 
modelejon och en dandy. Edgar var precis som Agapetus ingen traditionell 
pojkroll och detta var förmodligen första gången som en kvinna 
förkroppsligade den 18-årige ynglingen.  

Edgar älskar Yvonne, som spelades av Amanda Jansson, som överlägset 
avvisar honom på grund av hans bristande mognad. I andra akten ger sig Edgar 
ut för att skaffa sig livserfarenhet genom att jaga flickor och dricka alkohol. I 
tredje akten återvänder han till Yvonne med  

hela den nyförfvärvade vigtighet och betydelse, han finner sig ha vunnit genom 
att ha gjort ’dumheter’ i vräkig och dyrbar skala, alldeles som de vuxna 
snobbarna. Han säger nu upp kärleken till lilla fröken Yvonne, och detta med 
en så öfverlägsen och artig snobism, att salongen får konvulsioner af skratt.1300  
 

Enligt Victor Sjöberg var Hartman ”otäckt naturlig”.1301 Trots kritikernas 
ogillande blir det tydligt att Dramatens publik hade roligt. Det påpekas av en 
okänd skribent att de dåliga recensionerna ”icke hindrar att hvarje lapp blir 
såld i biljettkontoret på ett par timmar, när ’Villa Gaby’ annonseras”.1302 

Grandinson har i sin recension ett långt inlägg där han visserligen erkänner: 
”Fru Hartmann är mycket lustig, det är tändande liflighet öfver hennes 
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framställning af de vågade scenerna i andra akten”, men att hon inte borde ha 
spelat rollen av flera orsaker.1303 För det första för rollens egen skull: Edgar är 
en ung man och att ”med en sådan framställning blir hela figuren förskjuten 
ur sin rätta plan”.1304 Dessutom tvivlar Grandinson på att författaren skulle ha 
tillåtit att den ”framställes af en ung vacker kvinna”.1305 För det andra skulle 
Hartman inte spelat rollen för sin egen skull:  

[D]et visar ett jäktande efter att uppträda i alla möjliga skepnader utom den som 
är hennes egen: den unga, käcka, glada kvinnan. Hon har spelat småflickor den 
ena efter den andra, hon har spelat pojke i uppväxtåren i ett par olika roller, 
skall hon nu slå sig på att spela karl också? Detta kan ju tyckas vara 
mångsidighet men är det icke. Det är alltid de lustiga replikerna sagda på fru 
Hartmanns lustiga sätt som fresta henne och knipa publiken; någon konstnärlig 
sträfvan att gifva en manlig karakteristik åt Agapetus och Edgard kan jag ej 
spåra. Det hela blir således ett upptåg, ett karnevalsskämt och som sådant lustigt 
nog, men till idel sådana är hennes talang för god.1306 
 

Enligt Grandinson försökte Hartman inte dölja sin femininitet när hon spelade 
man. Trots kostymeringen var det hela tiden tydligt att det var en ung kvinna 
som spelade Agapetus och Edgar. Hade hon försökt att vara mer manlig i sin 
gestaltning hade det varit ett försök till konstnärlig karaktäristik, enligt 
Grandinson. Eftersom hon inte gjorde det, utan förblev typiskt så att säga 
hartmansk i sin tolkning blev den enbart en skämtsam utklädning. Grandinson 
verkar också upprörd å författarens vägnar över att hon spelade rollen. Edgar 
var, trots sin ungdom, en karl och skulle därför spelas av en karl. Tiina 
Rosenberg skriver om byxrollen:  

Byxrollen imiterar inte en man utan poängen är att kvinnan träder in i en aktivt 
begärande position i förhållande till en annan kvinna/andra kvinnor. Trots 
vetskapen om den ”rätta” tolkningen av konventionen problematiserar den 
transvestitiska förklädnaden ”naturligheten” och nödvändigheten att i att begär 
automatiskt riktas till kroppar av motsatt kön/genus.1307  
 

De vågade scenerna Grandinson nämner syftar på scener där Edgar flirtar med 
kvinnor i andra akten. Dessa var populära och särskilt när Hartman spelade 
lindrigt onykter på ett sätt som ansågs både naturtroget och humoristiskt.1308 
Thyselius framhöll däremot Hartmans vakna ”blick för de komiska 
pointerna”, men också att ”ett visst lagom präglade framställning” vilket får 
stå emot Grandinsons negativa åsikt om Hartmans förmåga att spela man.1309  

Med dessa travestiroller parodierade Hartman två olika maskulinitetstyper: 
med Agapetus en korkad och självbelåten mammas pojke, samt med Erik och 
Edgar två aspirerande Don Juan i två olika tidsåldrar. Därigenom uppstod 
queer dissonans och det var just detta som provocerade vissa kritiker, som 
Grandinson. De såg en ung vacker kvinna parodiera unga män och deras Don 
Juan-attityder gentemot kvinnor. Därmed gestaltade Hartman, som sannolikt 
själv hade utsatts för otaliga förförelseförsök, att kvinnor såg igenom mäns 
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kurtiserande och tillät sig att skratta åt dem och deras fåfänga. David Tjeder 
påpekade att under dessa år hade Don Juan som maskulininitetstyp blivit ett 
ideal bland vissa unga män. När Hartman förkroppsligade och parodierade 
denna maskulinitetstyp avslöjade hon att uttryck och koder för maskulininitet 
inte var bundet till manligt kön. Enligt Rosenberg erbjuder förklädnads-
traditionen en stunds utopi av mer ”flexibla genuspositioner och därmed andra 
begärsmönster” än de strikt heterosexuella.1310  När Hartman som Edgar 
flirtade med kvinnor blev samkönat begär förkroppsligat på scen vilket skar 
sig mot tidens ideologi med stabila heterosexuella könsidentiteter. 
Genusforskaren Fanny Ambjörnsson framhåller att i den till synes så stabilt 
heteronormativa kulturen finns det sprickor som är queera: 

I själva verket genomsyras den [heteronormativa kulturen] av ögonblick, 
strukturer och förhållanden som både motsäger och undergräver dess 
enhetlighet. Det finns hela tiden glapp i systemet, erfarenheter som går på tvärs 
och beteendekoder som förskjuts. För även om samhällssystemet är 
heteronormativt, är inte människors erfarenheter och upplevelser nödvändigtvis 
heteronormativa. Men eftersom vi sedan barnsben fostrats att enbart se 
heterosexualiteten, har vi svårare att uppfatta och uppskatta samhällets queera 
dimensioner1311 

 
Detsamma gällde naturligtvis för människors erfarenheter och upplevelser på 
1800-talet även om de då inte fanns möjlighet att öppet tillstå detta, och kanske 
inte ens begrepp att beskriva det.  

Ännu en föreställning som torde ha resulterat i kommunikationen av queer 
dissonans från scen är Johan Ludvig Heibergs vaudeville De oskiljaktiga. 
Visserligen spelade Hartman här inte man utan den trettonåriga Caroline som 
beskrevs som den ”verkligt varmblodiga, af äkta humor genomandade ’slyna’, 
som tigger både ris och pussar”.1312 Den unge älskaren spelades av Eva 
Hamrin som firade ”en verklig triumf som den tidigt utvecklade och dito 
förälskade kadetten Paul”.1313 Stycket blev mycket populärt och det såldes 
fotografier av Hartmans Caroline och även av kärleksparet när de sjöng sin 
växelsång som ansågs vara vaudevillens höjdpunkt: 

Caroline:  
Och utan barmhärtighet skulle man skrika:  
Hvad fattas den tokiga flickan tillika!  
Hon går ej i skolan, har ej gått och läst   
och har dock ett altar åt kärleken rest. 
Paul:  
Men varför är kärleken oss två förbjuden?  
Man vet ju att barn är den lekande guden,  
Just därför han bjuder oss in till sin fest.1314 
 

Fotografierna gör det alldeles tydligt att det var två unga kvinnor som 
förklarade varandra sin kärlek, se bild nr. 14. Dessutom gestaltades de som 
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mycket unga, Hartmans Caroline var tretton år, närmast ett barn som här visar 
gryende begär till en annan flicka. För trots att Hamrin spelade en pojke, torde 
publiken ha sett henne som ung kvinna. Trots att skådespelerskornas 
gestaltning bör ha läckt queer dissonans för de åskådare som var mottagliga 
för en dylik, gick denna uppsättning under radarn för moralisterna. Ingen, vare 
sig publik eller press, verkar ha uppfattat något som antydde osedlighet. 
Tvärtom konstaterade en okänd kritiker att Hartman ”kan vara så stor slyna 
som hälst, men här öfverträffade hon sig själv”.1315 Även Grandinson upplevde 
Caroline som ”en i och för sig präktig skapelse, men i serien af barnroller 
något tröttande och retsam”.1316 

Dubbelheten i tiden framstår som förbryllande. I vissa fall, som exempelvis 
med Lilla Markisinnan, upprördes publiken på grund av den omoraliska 
tendensen, men när queer dissonans torde ha läckt, kan de ändå acceptera, ja 
till och med, uppskatta den. Även Hartmans så kallade ”slynroller” hade olika 
status. Lizzie i Småflickor tyckte många kritiker var en skandal, men Caroline 
i De oskiljaktige var en präktig skapelse. Båda är lättsamma enaktare vars 
syfte var att avsluta eller öppna kvällens program. Det är dock svårt idag att 
tillmäta den senare pjäsen högre konstnärligt värde. Möjligheten finns dock 
att det var författarnamnet som avgjorde. Ernst Lundquist hade skrivit 
Småflickor direkt till Hartman som en så kallad bagatell. Johan Ludvig 
Heibergs vaudeviller tillhör de danska klassikerna och hade därigenom högre 
status. 

 

 
Bild nr. 14.  Hartman och Eva Hamrin som Caroline och Paul i De oskiljaktiga, 1897, fotograf 
Gösta Florman, Musikverket, Musik- och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 
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Ellen Hartman-repertoaren – ett hot mot Dramaten som 
nationalscen  
Under andra halvan av 1890-talet började många artiklar handla om tillståndet 
på Dramaten. Hartman kritiserades stundtals på ett sätt som kan liknas vid ett 
nytt mediedrev, även om det var Fredrikson klandret oftast uttryckligen 
riktade sig emot. Det blir dock tydligt att kritiken avsåg både Hartman och 
Fredrikson, paret som styrde Dramaten och dominerade dess scen. Framförallt 
var det repertoaren som var stötestenen. Dramaten hade förvandlats till en 
underhållningsteater på ett sätt som inte ansågs värdigt en nationalscen. Men 
kritiken riktades också mot Hartman som skådespelerska. När Sällskap der 
man har tråkigt återupptogs 1898 skrev Grandinson: 

[F]ru Hartmanns Suzanne har under den blandning af teknikens utveckling och 
gemüthets stagnation, som utmärkt de senare stadierna af hennes konstnärskap, 
vunnit i det ena och förlorat i det andra; hon gör somliga saker, de svåra, med 
fulländadt mästerskap, hon låter andra delar af rollen, de enkla, förfalla till 
backfisch-manér och sentimentalitet.1317  
 

Grandinson menar att hon hade blivit mekanisk i gestaltandet av roller där den 
segrande flickaktigheten iscensattes, men svåra saker utför hon med 
mästerskap. Det är dock oklart vad exakt Grandinson menar att det är. 

I samband med den finländska divan Ida Aalbergs gästspel på Dramaten 
1896 återupptogs Sardous Odette. Hartman spelade samma ingenueroll som 
Odettes oskyldiga dotter som hon hade gjort ursprungligen 1882. Signaturen 
Birgit Römer Åbo Tidning skrev: 

Ellen Hartman — (som inom parentes sagdt måtte ha till sitt förfogande hela 
förråd af Idunsäpplen) — en behaglig ”Bérangere”, och glädjande att omtala: i 
denna roll alldeles fri från dock-minen och dock-fasonerna som göra, att man 
ibland, när hon utför just dylika roller, sitter alldeles konsternerad, som inför ett 
mekanikens under, för hvar gång hon talar, utan att man sett någon trycka henne 
på magen, och för hvar gång hon rör sig, utan att någon — utom möjligen en 
”astralhand” — varit i tillfälle att, medelst en nyckel, ”dra upp” henne!1318 
 

Talet om Hartmans Idunsäpplen, det vill säga hennes ungdomliga utseende, 
trots att hon enligt tidens synsätt var i den begynnande medelåldern, skulle 
komma att bli ett återkommande tema i diskurserna om Hartman, vilket 
kommer att tydliggöras i nästa kapitel. Citatet ovan är förvisso en kritik av 
Hartmans spel som kallas mekaniskt och hennes manierade ansiktsuttryck, 
men det finns även en ton som använder hennes utseende, som förvisso var 
docklikt, mot henne. Under 1880-talet ansågs hennes ungdomliga drag som 
attraktiva vilket tydliggjorts i tidigare kapitel, men i citatet ovan blir det även 
tydligt att de kunde användas mot henne. Denna tendens fanns även hos 
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signaturen Flanör, Leonard Ljunglund, i hans beskrivning av Hartmans 
dödsscen i Froufrou 1893 som ursprungligen trycktes i Skånska Aftonbladet: 

Men jag kunde ej undgå att finna denna dödssen [sic!] vara bland det mera 
komiska, jag skådat. Föreställ er: fru Hartman har så godt som inte alls förändrat 
sig. Allt jämt är hennes ansikte lika ungt och friskt, kinderna lika runda. Och 
dessa runda, om hälsa på det oförtydbaraste vittnande kinder kan frun omöjligt 
maskera bort. Hon kalkar öfver dem, alldeles som man förr i världen kalkade 
öfver allt för gladt lysande kyrkmålningar, och sedan dör hon med dem, under 
anläggande af en stel och djupt allvarlig min, hvilken passar henne ungefär lika 
bra, som en prästrock skulle passa på en vacker flicka.1319  
 

Runda kinder associerar Ljunglund med hälsa och eftersom Hartman inte 
kunde dölja sin ansiktsform, kunde hon inte heller utföra sin rollkaraktärs död 
på scen med trovärdighet. Hennes runda kinder ansågs således diskvalificera 
henne som skådespelerska i dödsscener. Även hennes allvarliga min 
missklädde henne och liknelsen som används, att den klädde henne lika bra 
som en prästrock på en vacker flicka, var en metafor som i 1890-tals öron 
torde ha tett sig skrattretande; först 1958 blev det tillåtet i Sverige för kvinnor 
att bli präster. För denna skribent var Hartman som tragediskådespelerska 
således misslyckad på gränsen till absurdum. Här framträder återigen 
samtidens föreställning att vissa genrer krävde visst utseende. 

Emil Grandinsons, flera gånger nämnda artikel 1897, om Hartman i 
tidskriften Ord och Bild, är inte bara en redogörelse för Hartmans karriär utan 
även ett inlägg i debatten om tillståndet på Dramaten. Han utpekar Gurli i En 
räddande engel och Lizzie i Småflickor som exempel på en genre som i 
folkmun kallades för ”fru Hartmanns”.1320 Grandinson skriver att det var de 
två rollerna som ”för fru Hartmans konstnärsbana och k. dramatiska teaterns 
repertoar skulle få ödesdigra följder”.1321 I denna åsikt var Grandinson inte 
ensam. Att få en repertoar uppkallad efter sig är definitivt en divakod, men i 
detta fall en tveeggad. Teaterns ledning klandrades för att den gav så kallade 
Ellen-Hartman-aftnar med exempelvis En räddande engel och I telefon och 
Fredrikson anklagades för att inte ge henne roller som kunde utveckla henne 
som skådespelerska. Grandinson ansåg exempelvis att ”fru Hartmanns talang 
under dessa senare år af direktionen exploaterats på ett cirkus- eller 
gycklarevis, som hindrat konstnärlig utveckling”.1322  

Signaturen Birgit Römer kritiserade i Åbo Tidning Dramatens repertoar i 
samband med återupptagandet av Frans Hedbergs Blommor i drifbänk 1897, 
som beskrevs som ett ”föråldrat dussinarbete”.1323 Orsaken till att den kommit 
upp på spellistan anses vara för ”att lämna sin nuvarande primadonna tillfälle 
att briljera i en ny ’slyn’-roll”.1324 

Hur den spelades – ja, det vore för mycket begärdt att jag skulle gå in i någon 
detaljkritik öfver ”konstnärernes” sätt att lösa sina ”uppgifter”. Den teaterns 
primadonna, fru Ellen Hartman ”firade triumfer” i Erika Larssons roll. När man 
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besöker, eller hör omtalas andra kultur-centra än Stockholm, eller i tidningarna 
läser om deras förnämsta teatrar, då fäster sig tanken i första rummet vid hur 
den stora tragediennen eller hur den utmärkte karaktärsskådespelaren utförde 
sina roller; hvilka nya sidor de aflockat sin stora konst att framställa människor. 
När man för samtal eller tankar på vår förnämsta dramatiska konstanstalt, då 
intar naturligtvis dess primadonna den dominerande platsen; men minnet dröjer 
då ej vid någon snillrik själsanalys eller djup karaktärsstudie, - nej, man 
försöker erinra sig hvilken lustig coiffure hon hittat på till den rollen, hvilka 
”gubbar” hon gjorde i den och på hvilken kroppsdel hon i den erhöll sin i dylika 
roller, som det tycks: obligatoriska aga. Vare detta sagdt med tanke på våra 
jämmerliga teaterförhållanden, och med all aktning för fru H:s konst att på ett 
drastiskt-humoristiskt sätt variera sina slynor och slynglar.1325 
 

Tonen i artikeln är nedlåtande på flera sätt. Genom att sätta ordet konstnärerna 
inom citationstecken understryks att det var ironiskt menat och antyder 
därmed att de skådespelerskor som spelade pensionsflickorna var allt annat än 
konstnärliga i sina rolltolkningar. Artikeln avslöjar även en tydlig irritation 
över Hartmans publika popularitet. Det skulle vara en tragedi- eller 
karaktärsskådespelerskas tolkning folk borde diskutera, inte en komisk 
skådespelerska som spelade unga flickor, parodierade så kallade gubbar, eller 
snubblade eller slog sig genom någon slapsticksartad situation, som Hartman 
enligt Grandinson själv kallade att ”stå på näsan för publiken”.1326 Citatet ovan 
vädrar sitt förakt för denna typ av underhållning. Det ansågs under Dramatens 
värdighet som nationalscen.1327   

Vissa uttalanden tyder dessutom på en allmän uppfattning att en 
skådespelares hantverk skulle skadas av att domineras av en genre. När 
Hartman för en gång skull fick göra en allvarlig roll var flera recensenter 
förvånade över att hon lyckades: ”Fru Hartmann löste äfven öfverraskande väl 
sin mycket svåra uppgift, dubbelt svår, då man så länge som hon nödgats 
glänsa i konstellationen Agapetus - Madame Sans-Gêne - Erika Larsson.”1328 
För mycket spel i komedier skulle, enligt kritikern, försvåra gestaltningen i 
andra genrer. Signaturen K. W. (Karl Warburg) beklagar detta tydligen 
allmänt spridda synsätt: 

Stockholmarn tror helt enkelt inte på henne, när hon lider och gråter på scenen, 
och i värsta fall drar han på smilbandet. Jag vill gärna medgifva, att i hennes 
spel i allvarliga uppgifter finnes reminiscenser från alla de yrhättor hon spelat, 
men där finnes så mycken värme och känsla, att, om man förstår hennes 
naturell, så känner man äfven att känslan är äkta. Nu senast har hon uppträdt i 
Fabers nya skådespel ”Evig lycka” och än en gång visat, att hon besitter både 
lidelse och värme samt även har uttrycksmedlen härför.1329 
 

Det fanns också andra som tyckte kritiken mot Dramaten var orättvis. 
Signaturen Flanör, Leonard Ljunglund, kunde visserligen håna hennes 
FrouFrou, men gav henne ändå erkännande: 
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Att fru Hartmann är Dramatiska teaterns största trumf, därom kan icke råda mer 
än en mening. Men denna scen förfogar dessutom öfver en mängd 
aktningsvärda och framstående förmågor, hvilka prestera ett samspel, som är 
värdt all erkännande. Då stycken under ett spelår för fulla och goda hus kunna 
gifvas sextio till sjuttio gånger för en i teaterväg så bortskämd publik som den 
stockholmska, så bevisar detta att hvarken truppens sammansättning eller 
ledning är värd det mått af klander, för hvilket dessa blifva utsatta. Törhända 
har repertoaren icke varit nog klassisk. Men teaterföretagen lefva nu för tiden 
tyvärr icke på klassikerna och om äfven dessa icke helt och hållet få skjutas åt 
sidan, så är det dock det glada, harmlösa löjet allmänheten har behof af och 
främst vet att uppskatta. Önskar du i Stockholm få dig en glad afton, så gå och 
se på ”Gurli”, ”Hr Dardanell” eller ”Sällskap där man har tråkigt".1330 
    

Här framkommer tydligt att Dramatens repertoar och skådespelare var 
populära och drog publik, vilket även Willmar Sauter har visat i sin 
forskning.1331 Kritiken mot gamla Dramaten på 1890-talet var del av en 
ideologisk och estetisk debatt om Dramatens status som nationalscen, som 
drevs av några intellektuella teatermän och författare, exempelvis Grandinson 
som skriver: 

När framtiden fäller sin dom öfver våra teaterförhållanden under de två sista 
decennierna af detta århundrade och konstaterar det oerhörda konstnärliga 
förfall som inträdt, skall orsaken härtill vara densamma: den dåliga repertoaren, 
de utan smak och omdöme valda nyheterna, det ideliga idisslandet med gamla 
meningslösa och utslitna stycken, blott därför att de erbjuda en eller annan 
bravourroll för den ena eller den andra artistens manér, och en rollfördelning, 
som visar mycket af en tombolas nyckfullhet och öfveraskningar, men litet af 
urskiljning och konstförstånd.1332 
 

Detta siande över framtidens historieskrivningen ingår i hans artikel om 
Hartman 1897 och låter därmed antyda att hon var medskyldig till det han 
kallar Dramatens nedgångsperiod. I sitt omdöme om hennes skådespelarkonst 
konstaterar han: ”Har Ellen Hartmans ej hållit allt det rika hon lofvade, har 
hon ej i samma grad som vi hoppats utvecklats till en verklig konstnärinna, så 
är det hennes repertoars fel.”1333 Grandinson skriver i vi-form som om alla 
hade samma åsikt som han själv. Hartmans fortsatta publika popularitet 
motsäger dock hans uppfattning.  

I september 1897 skrev författaren Oscar Levertin två uppmärksammade 
artiklar i Svenska Dagbladet. Levertin ansåg att Dramaten hade ett arv som 
nationalscen som förpliktigade och därför inte kunde jämföras med ett 
kommersiellt teaterföretag som Albert Ranfts. Därmed kunde inte Dramaten 
skylla på att de måste tänka på ekonomin när de valde repertoar. Levertin 
bortsåg således helt från att Dramaten sedan 1888 hade stått utan statliga 
bidrag. Kritiken riktade sig främst mot Fredrikson, men handlade även om 
Hartmans dominans. Detta skrevs dock inte rent ut, utan undeförstått. Levertin 
skriver: 
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Pjeser som M:me Sans-Gêne behärska repertoaren. – Det vill säga, att ett 
stycke, som ser århundradets största hjältetyp med en lumpen kammartjänares 
öga, som uppfattar historien som en dams silkeshärfva, där anekdoter bilda 
knutarne och alkovintriger tråden, där människorna hvarken sättas under 
tragediens förstorings- eller satirens förminskningsglas, men framställas med 
en parisisk småborgares släta och andefattiga fantasi, där tapetseraren och 
modisten äro de skapande konstnärerna, att ett sådant stycke kväll efter kväll 
bjudes den allmänhet, som på teatern behöfver en smula lyftning öfver det 
alldagliga. Det vill säga, att medan alla andra konstarter i vårt land, litterära och 
efterbildande, mer och mer förakta att vara publikens ögontjänare, mer och mer 
vilja rycka dem med i den djärfva flykten uppåt och bortåt, den dramatiska 
konsten ensamt öppnar för beskådaren en banal interiör, där det är lågt i 
tankarne och trångt i känslorna, där af det lif ikring oss, hvilkets drömmeri och 
verklighet äro lika outtömliga på färg och glans, göres en liten belefvad och tam 
sällskapslek, en sorts elegant och tomt ”Fria på narri”, som ingen kan värmas, 
isas eller hänföras af.1334  
 

Även om Levertin kritiserar pjäsen och inte skådespelerskan är det 
ofrånkomligt att han med Madame Sans-Gêne associerade även till Hartman 
eftersom det var framförallt hon som var ansvarig för denna så kallat 
andefattiga konst. Madame Sans-Gêne höll sig kvar på repertoaren och 
spelades ännu 1897 varannan eller var tredje dag ”för fulla hus och under 
ljudligaste bifall”.1335 Under sommarmånaderna 1897 drog Stockholms 
Industriutställning på Djurgården folk ifrån hela landet. Dramaten började 
därför sin säsong redan i juli och succén Madame Sans-Gêne drog folk 
långväga ifrån till teatern. Levertins artikel publicerades i september, vilket 
kan vara en reaktion på sommarens oupphörliga repriserande av 
succéföreställningen. 

Levertin upprördes över att den han kallar århundradets största hjältetyp 
ses med en lumpen kammartjänares öga. Hjältetypen syftar på Napoleon. 
Tiina Rosenberg menar att den avsatta franska kejsaren under den romantiska 
eran ”fick en heroisk status” som har ”i otaliga gestaltningar bekräftats av 
konstnärer”.1336 Uppenbarligen instämde även Levertin i denna dyrkan och såg 
med avsmak att hjälten här avkläddes övermänniskodräkten och framställdes 
som en hycklande parveny med uppskruvad högfärd och dubbelmoral. När 
Hartmans Madame Sans-Gêne drev med Bror Olssons Napoleon drev hon som 
diva och folklig hjältinna med en maskulinitetstyp som ännu omhuldades av 
många intellektuella som romantikens ”hjälte par excellence”.1337 

I sin andra artikel talar Levertin om de ödesdigra följder den dåliga 
repertoaren får för Dramatens skådespelare. Men när Levertin tar skådepelare 
som exempel är det enbart de manliga han nämner vid namn, som Fredrikson, 
Personne, Hillberg och Bäckström. Att det överhuvudtaget fanns kvinnor som 
stod på Dramatens scen blir tydligt först då Levertin nämner som exempel att 
”ett par rikt begåfvade af de kvinnliga sujetterna liksom stannat i växten”.1338 
Levertin gör också skillnad mellan konst och konst. Det finns den litterära 
konsten och det finns den efterbildande. Teatern klassar han i den senare 
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kategorin. I sin kritik säger sig Levertin tala för den stora publiken, eftersom 
han anser att bildade människor, som implicit han själv, inte behöver teater. 
Han skriver: 

Den verkligt finbildade läsaren, som är introducerad i världslitteraturen och 
fullt hemmastadd i dess riken, har knappast behof af någon teater alls. Hans 
fantasi är så skärpt, hans vana att sällskapa med diktade personligheter, hvilka 
ur inbillningens töcken träda fram och tolka sorg och glädje, så uppöfvad, att 
han väl kan undvara teatern och dess mellanhänder. Hvad hindrar honom att, 
när dagen känns för grå och människorna omkring futtiga och tomma, midt i 
sitt biblioteksrum slå upp prosceniet och låta diktens mäktigaste viljor och 
hetaste blod träda fram och brottas. Utan att han själf behöfver flytta sig ur 
länstolen och blott med en bok till hjälp kan han framtrolla hvilken syn som 
helst för ögat och höra de djupaste stämmor. […] Men denna läsningens och 
drömmens skådebana, den är öppen för färre än man tror, och det stora flertalet 
har hvarken tid eller tålamod – att ej tala om de nödiga förutsättningarna – att 
förstå denna ”teater i en fåtölj”.1339 
 

Här framträder Levertins syn på teater som en konstform för de lägre klasserna 
och sannolikt även för kvinnor. För den bildade mannen (eftersom Levertin 
endast refererar till en han) är teatern överflödig. Han har sin perfekta ”teater 
i en fåtölj” hemma i sitt bibliotek. Här ger Levertin uttryck för en 
konstnärsestetik som slog igenom under den romantiska eran runt sekelskiftet 
1800 i Storbritannien och som kom att kritisera tidens dramatik. Idealet för 
den dramatiska texten blev då att den skulle avnjutas tyst av en ensam läsare, 
inte som åskådare till ett kollektivt allkonstverk i form av en 
teaterföreställning.1340 Detta ideal ger Levertin i citatet ovan uttryck för, vilket 
visar att detta, framför allt manligt kodade, ideal var högst levande i Sverige 
under fin-de-siècle.  

Skådespelarna och arbetarna bakom teaterns iscensättning som exempelvis 
ljussättare och kostymörer såg Levertin som ”mellanhänder”, som uttolkare 
mellan den dramatiska texten och läsaren. För den bildade människan 
behövdes enligt Levertin inte dessa mellanhänder. För den bildade människan 
ska den dramatiska texten helst avnjutas ensam i tyst innanläsning. Då hade 
den enskilde läsaren total kontroll över iscensättningen och gestaltningen som 
skedde enligt hans ideal, tolkning och föreställningsförmåga. Det var den 
dramatiska texten som han ansåg vara konsten i teatern, inte dess 
förkroppsligande. Dessa självutnämnda konnässörer, som exempelvis 
Levertin, ville således inte bli överraskade av en skådespelares tolkning utan 
ansåg sig veta hur ett drama skulle gestaltas eller en karaktär såg ut – så som 
de själva föreställt sig detta eller denna i sin fåtölj, gärna dessutom i sitt eget 
bibliotek vilket antyder en högre klasstillhörighet hos denna läsare. 
Biblioteket var även av tradition ett manligt kodat rum. Det var detta litterära 
teaterideal som kritikerna av Dramaten ville skulle ligga till grund för teatern 
i egenskap av en nationalscen.  
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Liknande inställning till skådespelerskan som mellanhand, som dessutom 
tog alldeles för stor plats, ger Gustaf af Geijerstam uttryck för i samband med 
den finländska divan Ida Aalbergs gästspel. Han skriver med tydlig irritation: 

Jag vill säga det genast, att jag fullkomligt delar den uppfattning, som säger, att 
det i vår tid öfverhandtagande stjärnspelet, som ger tillfälle åt en enda artist att 
oberoende af alla andra intressen göra sin egen person gällande, inverkar i hög 
grad skadligt på uppfattningen af dramatisk konst öfverhuvud. Allmänheten 
erhåller därigenom den uppfattningen, att utförandet är huvudintresset och 
litteraturen en bisak. Stjärnturnén borttrasslar ytterligare icke obetydligt de 
redan förut tillräckligt förvirrade begreppen om hvad som menas med det 
mystiska uttrycket ”stor konst”, och det inskärper hos våra teaterledare den 
bedröfliga sanningen, att har man en stor première-artist att bjuda på, så smälter 
publiken bristerna i både repertoar och ensemble.1341 
 

I citatet framkommer med tydlighet den motsättning som ansågs finnas mellan 
den skrivna dramatiska texten och utförandet av den, själva gestaltningen, på 
scen. När en text förkroppsligas av en skådespelare tillkommer en dimension, 
tolkning. Skådespelaren som tar dramatikerns ord i sin mun blir med sin kropp 
och sin fantasi uttolkaren. Denna konstform ansåg Levertin vara mellanhänder 
mellan texten och läsaren och af Geijerstam upplevde den som direkt hotande. 
Enligt af Geijerstam var publiken på teatern i allmänhet mer intresserad av 
utförandet än av texten. Divan eller stjärnskådespelaren ansågs av publiken 
som en suverän uttolkare, och det var främst henne eller honom de kom för att 
se. Det var detta förhållande många av tidens intellektuella ville göra till det 
omvända. Publiken borde enligt dem komma till teatern för litteraturens skull. 
Skådespelarnas plats skulle vara underordnad det af Geijerstam kallar för den 
stora konsten, det vill säga den dramatiska texten. Denna typ av anti-
divadiskurs drabbade i allra högsta grad Hartman och den sammanblandades 
nu med hennes iscensättning av femininitet. 

Denna konflikt och kritiken mot Hartman var samtiden högst medveten om. 
År 1910 skrev Nya Dagligt Allehanda: 

Det finns också angående henne [Hartman] omdömen att ändra. Det var 
nämligen en gång en opinion mot fru Hartman, mot henne som artist nämligen. 
Man tyckte att hon tog för stor plats vid teatern. […] Man klagade alltså i 
tidningarne öfver att ”Hartmansrepertoaren” tog för stor plats och hindrade det 
stora skådespelet att komma fram. Man inrättade repertoaren efter henne, därför 
att det var hon som drog, och emedan alla ville se henne. Denna ständigt 
upprepade klagan blef icke alldeles verkningslös. Hartmanrepertoaren tog 
verkligen slut, men det stora skådespelet återkom inte och har inte återkommit 
än idag. […] Mången skulle väl nu vilja ha tillbaka både Hartmanrepertoaren 
och en konstnärinna som Ellen Hartman. De som klagat böra hafva 
själföfvervinnelsen att erkänna, att de misstagit sig. 1342 
 

Detta citat visar att det ännu tolv år efter Hartmans avsked från scenen fanns 
en åsikt bland en del att Hartman blivit orättvist behandlad av opinionen. Det 
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visar även att trots att Hartmanrepertoaren försvunnit hade inte Dramatens 
repertoar präglats av det så kallade stora skådespelet. 

Hotet från femininiteten den segrande flickaktigheten 
I januari 1898 hade Henrik Christiernssons Gurli premiär. Pjäsen, som redan 
nämnts i kapitel 3, var skriven till Hartman och hade först blivit refuserad och 
sedan antagits på hennes anmodan. En anonym skribent utbrister: ”’Så riktigt 
roligt ha vi icke på länge haft på någon teater’ – det var hvad som allmänt 
yttrades i går afton uti Dramatiska teaterns fullsatta salong.”1343 Att Gurli var 
en publiksuccé vittnade det faktum ”att man nu hvarje middag ser en lång kö 
i teaterfarstun vid Kungsträdgården”.1344 Hartman hann spela stycket över 
sjuttio gånger fram till maj 1898, då hon lämnade teatern. De flesta kritiker i 
tidningarna, bland andra i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, 
Morgonposten, Nya Dagligt Allehanda, Figaro, Söndags-Nisse, erkände 
pjäsen som spelbar och som ett lustspel, men framhöll att den inte kunde 
klassas som konst. Alla såg för vem pjäsen var skriven, och några underlät 
inte att visa sitt missnöje därmed, eller åtminstone ge en gliring som 
exempelvis den anonyma skribenten nedan: 

Gurli, hufvudpersonen, är en med någon ansträngning konstruerad fru 
Hartmanns-roll alltigenom. Den lilla ovärderliga frun får göra alla sina konster, 
både dem hon kan och dem hon icke kan. Till de sistnämnda hör bl. a. konsten 
att vara sentimental. Ja, det torde väl överhufvud taget sättas i fråga om fru 
Hartmanns förmåga i den tårmilda genren sträcker sig längre till än att se 
harmsen och lustigt surmulen ut. Sentimentala tårar klä henne inte. Däremot är 
hon dråplig, när hon får ladda ur sig rättmätig kvinnovrede.1345 
 

Pehr Staaff tyckte tvärtom att ”sällan om någonsin har väl fru Hartman funnit 
så talande uttryck för sorg och förtviflan som i går”.1346 Tor Hedberg höll i 
princip med honom och konstaterade att hon utförde rollen ”’con amore’, och 
glädjande att säga, utan att överdrifva, om man undantager några kraftscener, 
som förf. eller regissören bort mildra”.1347 Kraftscenerna var sannolikt 
strafftalen till grevinnan, de som publiken jublade över. Så olika uppfattades 
de: med bifall, med ett leende eller med avsmak. Här är återigen tecken på att 
Hartmans så kallade överdrifter i grunden handlade om ett normbrott mot den 
idealiserade femininiteten. Hedbergs kritik handlade helt enkelt om hur en 
kvinna borde vara och bete sig. Och såg inte författaren till detta borde, enligt 
Hedberg, regissören göra det. Grandinson i Ord och Bild var också missnöjd 
över denna Hartmanroll som var specialskriven för iscensättning av den 
segrande flickaktigheten. Han skriver:   

När andra land och andra tider hafva haft en allmänt beundrad skådespelerska, 
som publiken burit på händerna, har ofta för och omkring henne en rik litteratur 
vuxit upp. Heibergs och Hertz’ stycken skrefvos därför, att Johanne Louise 
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Heiberg fanns för de kvinnliga hufvudrollerna, men dessa roller bjödo nya 
konstnärliga uppgifter för den stora talangen, åt hvilka författaren hoppades att 
få se henne gifva sin framställningskonsts lif, och härmed förde de hvarandra 
alltjämt framåt till allt större utveckling. Men för konst erbjuder fru Hartmanns 
roll och spel endast litet tillfälle, det är en samling löst hopfogade 
bravourscener, upptåg, utklädslar i lätt modellkostym, dansnummer och på 
theåtre-français-franska sagda repliker, som kniper publiken och för denna till 
en del ersätter variéténs förbjudna frukt på ondt […].1348 
 

Grandinson luftar en irritation över att denna iscensättning i tydligt anlagda 
virtuosscener engagerade publiken. När Edvard Brandes 1889 kritiserade de 
Hartmanska plockprogrammen beklagade även han att de svenska författarna 
inte skrev mer kvalitativa roller för Hartman än versioner på hennes vanliga 
flickroller. I citatet ovan antyder Grandinson underförstått att orsaken var 
Hartmans gestaltning av den segrande flickaktigheten som inte inspirerade 
författarna. Det fanns dock motröster. Redan i samband med De oskiljaktige 
av Heiberg 1895 hade Staaff uttryckt ett försvar för Hartmans sätt att ta fram 
humorn sina flickroller. Han skriver: 

Naturligtvis spelar fru Hartmann rollen en smula farsmessigt, d. v. s. i den anda 
den är skrifven. Försökte man att med full och fin realism återge denna 
Carolina, Lizzie eller hvad hon heter i ”Småflickor” och dylika roller, skulle 
resultatet med nödvändighet bli alldeles miserabelt. Och det vill en obegriplig 
obekantskap med scenens fordringar till för att i slika roller klandra fru 
Hartmann för bristande natur, då hon i stället förlänar dem precis så mycket af 
sjelfva naturen som de tåla vid och dertill den mer eller mindre lätta chargering 
som författarens teckning betingar. Naturen på scenen är något som allt för lätt 
kan göras till ett missbrukat slagord…1349 
  

I citatet framträder en diskussion som fördes bland intellektuella om spelstil. 
Staaffs sista mening pekar mot att det hördes större krav från vissa att spela 
naturligt. Frågan är dock – vad ansågs vara naturlighet? Hartmans spelstil sågs 
allmänt, som tydliggjorts i tidigare kapitel, som mycket naturtrogen, men sina 
komiska roller stiliserade hon. Kravet att i alla pjäser, även farser och 
vaudeviller, gestalta karaktärer med fullkomlig realism torde knappast ha 
funnits hos den stora publiken eftersom den kom till dessa Hartmanaftnar för 
att skratta. Staaffs intygan att Hartmans stiliserade komedispel var enligt 
författarnas intentioner tyder på att kravet på realism också började inbegripa 
mer teatrala genrer. Det ger i sin tur vid handen att dessa diskussioner inte 
alltid fördes med kunskap om vad som fungerar på scenen, precis som Staaff 
påpekade. Visserligen var Staaff dramatiker och Hartman hade utan tvivel lärt 
honom ett och annat om scengolvets dramaturgi, men hans ordval om scenens 
fordringar låter misstänkt likt hur en skådespelare skulle försvara sin spelstil. 
Det är möjligt att han i försvaret av Hartman gick hennes uttryckliga ärende.  

Gurli dominerade Dramaten och gavs kväll efter kväll på grund av 
publiktrycket, således upprepades historien med Madame Sans-Gêne. Detta 
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föranledde Tor Hedberg att publicera en artikel i Svenska Dagbladet där 
Stockholmsteatrarnas repertoar kritiserades. Där nämndes Gurli som exempel 
på det förhärskande och, för Hedberg, förhatliga lustspelet. Denna 
konstnärliga dispyt maskerade Hedberg genom att kritisera det rådande 
systemet att en uppsättning spelades i en intensiv spelperiod tills den inte 
längre hade publik. Hedberg menade att resultatet för skådespelare, som måste 
upprepa samma roll varje kväll, blev att de spelade på slentrian. Eftersom det 
var Hartman som nu kväll efter kväll spelade Gurli, precis som hon åren innan 
kväll efter kväll hade spelat Madame Sans-Gêne, uttrycker Hedberg 
underförstått att Hartman spelade på mekanisk rutin och utan konstnärlig 
inspiration.  

Hedbergs syn på skådespelarkonsten speglar romantikens syn på 
skådespelaren som en intuitiv och efterbildande konstnär. En konstnär som 
främst styrs av inspiration och inte av hantverket. Hedberg kritiserade även 
det ekonomiska tänkandet som prioriterade att fylla salongen på bekostnad av 
en mer konstnärlig och högdramatisk repertoar.1350 Som Stig Torsslow 
påpekar, fick Hedberg dock själv uppleva, under sina år som chef för 
Dramaten 1910-1922 att en stor biljettförsäljning är ytterst relevant för en 
teaters ekonomiska överlevnad.  

Hedberg ger uttryck för tidens teaterkonflikt som hade flera fåror än de 
ovan nämnda. Inte minst spänningsförhållandet mellan underhållningsteatern 
som hade publikens stöd och den mer litterära teatern à la Levertin, som 
förespråkades av vissa intellektuella. En annan fåra i konflikten var vem som 
skulle ha tolkningsföreträdet i skådespelarnas gestaltning – skådespelaren 
själv eller regissören. Den går att skönja hos Levertin, Grandinson och 
Hedberg med flera rädsla för Hartman-repertoarens dominans med den 
segrande flickaktigheten, samt även deras önskan att stävja Hartmans makt 
över sina rolltolkningar. 

Framförallt Grandinson har i flera recensioner långa utläggningar om 
Hartmans roller och den femininitet som han inte vill se, samt den femininitet 
hon istället borde gestalta. Om Hartmans tolkning av Rita i Talismanen av 
Ludwig Fulda (1862-1939) skriver Grandinson exempelvis:  

Hvarje möjlighet att knipa publikens fnissande med en gest eller ett tonfall à la 
Backfisch var omsorgsfullt iakttaget; alla tillfällen till naiv känsla i spelet, till 
plastiskt behag i figuren blefvo stora, intetsägande luckor i framställningen. 
Och så sitter publiken där, vet och tror, att fru Hartmann alltid är söt och ofta är 
rolig, skrattar, när den kan komma åt, men vet icke, att det hvarken är åt Rita 
eller åt fru Ellen Hartmann den skrattar! — Men, mitt herrskap, förstår ni då 
icke, att det är åt den 13-åriga Carolina och den 14-åriga Gurli ni skratta, och 
hvad ha’ de här att göra?? Den som står utom teatern, vet ej, huru mycket af 
detta man bör lägga för regissörens dörr, det finns i alla fall en ännu högre 
auktoritet, som flere gånger förr fått rätt inför fru Hartmann, så att hon gjort 
hvad han sagt och afstått från hvad han förbjudit, det är den begåfvade artistens 
egen konstnärliga takt och intuition — men hvart togo de denna gång vägen?1351  
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Det bör framhållas att det Grandinson kallar den begåvade artistens egen 
konstnärliga takt och intuition får i hans språk ett maskulint pronomen. Dessa 
kvaliteter kodas till en han – det vill säga en man. Här är det uttryckligen den 
segrande flickaktigheten som upprör Grandinson och ställs mot vad han kallar 
naiv känsla och plastiskt behag. Den segrande flickaktigheten är således 
någonting annat än naiv och behaglig. Här blir det tydligt att den segrande 
flickaktigheten för Grandinson är en oönskad femininitet som 
skådespelerskan bör undvika att gestalta och publiken, som inte förstår bättre, 
ska undvika att skratta åt. Hartmans femininitet i Gustaf Esmans Teater väckte 
dock Grandinsons gillande, till skillnad från de flesta andra kritikers och även 
publikens. Han skriver: 

Jag hör hela parkettpubliken ropa, och jag ser alla tidningar skrifva, att fru 
Hartmann här har en roll som ligger utom hennes fack, men jag tror, som jag 
trott förut, att just bland sådana roller som Annettes skall hon söka sin repertoar. 
Icke därför att hon då mest helt och obetingadt lyckas utan därför att där ligga 
möjligheterna till utveckling ur manér till natur och enkelhet, utveckling från 
det, som hon själf kallat att ”stå på näsan för publiken”, till lösning af mindre 
invecklade men mera konstnärliga uppgifter. Det är åter en sådan där roll, där 
det gäller att framställa helt enkelt en ung, intagande kvinnna med hufvud och 
hjärta, med växlande stämningar af gråt och skratt och med en underström af 
ett djupt kännande, våldsamt temperament. Det är dock ett stort misstag att tro, 
att denna roll snarare skulle ligga för en ung tragédienne, det är den liffulla, 
glada, friska, vackra, omedelbara comédiennen som skall spela den, d. v. s. det 
är hos oss fru Hartmann som skall spela den. Hon har en säker 
teknik, som bär henne öfver alla yttre svårigheter, hvad som tryter är stegringen 
i kraft, verkligt innehåll i utvecklingen af de allvarliga momenten.1352  
 

Grandinson framhåller att så länge ”tekniken” och hennes ”egen natur” kan 
fylla rollen är hon fullkomligt trovärdig, ”men när det till slut gäller att skapa 
lefvande innehåll i en form, som annars är henne främmande, då tryter hennes 
själftillit och därmed förmågan, och det blir något själlöst deklamatoriskt som 
står kvar”.1353 Enligt Grandinson handlade det främst om Hartmans ovana vid 
genren och att hon bör kunna överkomma detta.  

Här propagerar Grandinson för den femininitet som han anser att Hartman 
bör iscensätta: en ung, intagande kvinna med huvud och hjärta, med växlande 
stämningar av gråt och skratt och med en underström av ett djupt kännande, 
våldsamt temperament. Var det inte just det den segrande flickaktigheten var, 
som exempelvis Siri i I telefon? Jag anar att skillnaden står att finna i 
föregående citat av Grandinson. När Hartman iscensatte den segrande 
flickaktigheten skrattade publiken. Denna iscensättning av femininitet var för 
publiken igenkännbar och rolig. Utspelet av komik av en ung kvinna störde 
Grandinsons estetiska sinne och förvandlade en idealiserad femininitet till en 
oönskad dito. En förkroppsligad ideal femininitet ska, enligt Grandinson, helt 
enkelt inte vara rolig.  
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Publikens läger: Den kälkborgerliga, den kvinnliga och den 
intellektuella 
Erik och Beata Thyselius ansåg att särskilt Dramatens publik under slutet av 
1800-talet till stora delar utmärktes av kälkborgerlighet.1354 Småborgare eller 
kälkborgare var ett nedsättande epitet på en person som ansågs trångbröstad 
och hade en småaktig syn på tingen.1355 I andra källor under de sista åren av 
1890-talet antyds det att Dramaten även hade en delad publik. Två olika läger 
med tydligt olika preferenser: den kvinnliga och den intellektuella. 
Kalmartidningen Barometern förtydligar på premiären af Madame Sans-
Gêne: 

Den ärade direktionen har litat på sitt trogna garde af qvinnor, som naturligt 
nog icke kunna se sig mätta på kostymer och drägter, hvilka man på förhand 
låtit beskrifva, och till denna kompakta majoritet af glada fruar och fröknar, för 
hvilka allt klädsamt och i ögonen stickande är en fröjd, sällar sig en annan lätt 
igenkänd grupp af teaterbesökare, som i en författares savoir-fair se idealet af 
dramatisk diktning.1356 
 

Här synliggörs den kvinnliga delen av publiken som rubriceras som 
Dramatens mest trogna. De var oavsett ålder, enligt reportern, mer 
intresserade av visuell prakt, som till exempel vackra kostymer, än av pjäsens 
dramatiska kvaliteter. Den visuella lyx som Dramaten under denna tid 
kritiserades för ansågs således främst tilltala den kvinnliga delen av publiken 
och kodades därmed som feminin. 

Enligt citatet bestod det andra lägret av författare eller intellektuella män 
som var mest intresserade av pjäsens dramatiska kvaliteter. De låter sig 
absolut inte bländas av den visuella prakten, utan tvärtom ser den som ett 
verktyg för teatern att förföra sin mindre bildade publik. Detta är ett ytterligare 
ett tecken på att det försiggick en strid om Dramatens framtida repertoar och 
ställning som nationalscen. Det var den litterära- och så kallat högdramatiska 
dramatiken som enligt de intellektuella borde ha företräde på teatern. Den 
stora publiken, med kvinnorna i förtruppen, var mer intresserade av att bli 
visuellt överraskade och, att döma av reaktionerna under FrouFrou, att bli 
känslomässigt berörda. Angående uppsättningen av Madame Sans-Gêne 
påtalade en kritiker att den hade ”lätt påvisliga svaga sidor, men som dock 
tålde att ses, ej blott af den publik, som går på teatrarna för att beundra 
kostymer och toaletter”.1357 Uppsättningen ansågs med andra ord ha ett visst 
konstnärligt värde vid sidan av sin prakt i kostymer och scenografi. I 
kommentaren uppmärksammas de två lägren i publiken: de som söker 
intellektuell stimulans och de som söker visuell prakt. Dramaten kritiserades 
ofta för att tillfredsställa den senare kategorin av publiken och negligera den 
förstnämnda.  

Enligt Viv Gardner finns det en koppling mellan scenens värld i 
Storbritannien och den ökade kvinnliga konsumtionen under fin-de-siècle, där 
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scenens värld med vackra kostymer, möbler och rekvisita inbjöd den kvinnliga 
åskådaren att identifiera sig som konsument av saker istället för som 
konsument av konst.1358 Visserligen har Gardner rätt i denna koppling, men 
underlåter samtidigt att se att teaterupplevelsen också innefattar konsumtion 
och identifikation av upplevelser, känslor och drömmar. Gardner påtalar även 
hur denna publik blev marginaliserad av kritiker och konnässörer, en tendens 
som alltså även fanns i Sverige.1359  

Redan 1889 i Helsingfors avslöjade Hartman vilken åskådarkategori hon 
prioriterade. I en intervju för Hufvudstadsbladet sade Hartman att det fanns 
”enstaka blommor på en skådespelerskas bana, som aldrig förlora det första 
uttryckets omedelbara friskhet och tjusning”.1360 När reportern ville veta 
namnet på dessa blommor svarade Hartman: ”De äro namnlösa - - - Men de 
växa röda och präktiga och utan ståltråd fram på unga flickors kinder, då de 
på scenen känna igen sig och genom mitt spel lefwa sitt eget lif. De äro mina 
ewighetsblommor och skola först wissna mcd mig.”1361 Detta uttalande visar 
att hon var högst medveten om att hon med sitt spel speglade de unga 
kvinnliga åskådarna. Att Hartman med sin skådespelarkonst och iscensättning 
av femininitet synliggjorde dessa unga kvinnor i publiken var en av 
hörnstenarna i hennes genomslagskraft, men det var samtidigt ett perspektiv 
som verkar ha undgått intellektuella teaterkonnässörer som exempelvis 
Grandinson och Levertin, eller så förbisåg de det som mindre viktigt. 

Första associationens kollaps 
Till sommaruppehållet 1898 sprängdes associationen. Exakt vilka händelser 
som föregick styrelsens kollaps är inte helt klart, men det hade att göra med 
teaterbyggnaden. Den hade i många år ansetts som brandfarlig och var, enligt 
Torsslow, i allmänt behov av renovering, dock utan att brandmyndigheten 
alltför strängt propagerat för teaterns stängning.1362 Det var också känt att 
Oscar II och personer runt honom under flera år hade haft planer på att få 
riksdagen att köpa in Svenska Teatern och upplåta den till Dramaten. Detta 
avslog riksdagen redan 1892 men ett nytt försök gjordes 1897, dock utan att 
lyckas. Riksdagen hoppades att Dramaten skulle kunna dela scen med den 
nybyggda, men ännu ej invigda operan och därmed slippa köpa en ny teater 
eller, ännu värre, bekosta ett nytt teaterhus. Frågan väcktes återigen i 
riksdagen 1898 med samma argument om brandfaran på Dramaten När 
riksdagen nu återigen avslog begäran hade, enligt Thyselius, frågan om 
brandfaran i det nuvarande huset dragits till sin spets och det fanns inget annat 
val för brandmyndigheten än att officiellt döma ut huset. Därmed ställdes 
personalen från och med sommaren 1898 på bar backe.  

Associationen hade inte längre någon teaterbyggnad. Hartman och August 
Lindberg uppvaktade kungen i syfte att han skulle försöka lösa situationen. 
Monarken var med all rätt engagerad i frågan eftersom det var hans försök att 
få Svenska Teatern inköpt som utlöst associationens hemlöshet. Situationen 
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reddes ut snabbt genom att ett förslag lades fram om en provisorisk 
ombyggnad av teatern på Kungsträdgårdsgatan med exempelvis installation 
av elektriskt ljus. Förslaget gick, troligtvis genom Oscar II:s påtryckning, 
igenom redan i juni. Dramaten kunde därför återigen öppna hösten 1898 i 
ombyggt skick.1363  

Den stora skillnaden var att det nu var Nils Personne som var tillfrågad att 
överta ledningen. Gustaf Fredrikson hade, mer eller mindre frivilligt, lämnat 
både sin post som direktör och som skådespelare i associationen. Exakt varför 
är oklart, men många ansåg att kungen hade upptäckt att Fredrikson 
intrigerade mot försöken att få Svenska Teatern inköpt till Dramaten. Han 
skulle ha sökt påverka enskilda riksdagsledamöter att rösta mot kungens 
förslag. Torsslow antyder möjligheten att Fredrikson därigenom sökte utverka 
att ett nytt teaterhus skulle byggas åt Dramaten.1364 Det fanns en ovilja hos 
många i associationen, med Fredrikson i spetsen, att flytta till Svenska 
Teatern, bland annat ansågs auditoriet ha dålig akustik. Möjligtvis var han 
även ovillig att underkasta sig en nybildad bolagsstyrelse. Eftersom åtgärder 
tämligen enkelt kunde sätta Dramatenhuset i stånd igen är det troligt att flera 
personer, inklusive Fredrikson och Oscar II, drev ett politiskt spel med 
motsatta agendor, men huruvida dessa spekulationer stämmer eller ej förblir 
oklart. Fredriksons styre av Dramaten var över, i alla fall för denna gång.  

I det läget valde Hartman att abdikera från sin position som Dramatens 
diva. Hon lämnade helt enkelt sitt yrkesliv för att dra sig tillbaka till 
privatlivet. Senare vittnade Hartman om att beslutet varken var enkelt eller 
självklart och som nästa avsnitt kommer att visa föregicks det av stor dramatik 
och spänningar på flera plan. 

Den abdikerande divan 
Omslaget till Söndags-Nisse den 29 maj 1898 pryddes av en skämtteckning 
där fem stycken Ellen Hartman iförd Madame Sans-Gênes kostym i prologen, 
gör omväxlande entréer och sortier i fonden och på sidorna av scenen. Hon 
ser skälmsk ut på fyra av representationerna, men en Hartman gör sorti 
gråtande med en näsduk för ögonen. Nils Personne och Henrik Christiernsson 
står mitt på scenen och ser förvirrade ut. Teckningens rubrik lyder: ”Det är 
svårt att begripa, hvad ingen människa kan förstå” och i undertexten står: ”Den 
ena underdirektören (till den andra). Katten blir inte klok på den här komedien 
med alla dessa entréer och sortier om hvarandra.”1365  

Teckningen syftar på alla motstridiga uppgifter om Hartmans avsked, 
fortsatta karriär, hennes förestående eller kanske redan ingångna giftermål, 
hennes sjukdom och dåliga nerver. Utan att känna till ryktesfloran omkring 
Hartmans avsked från scenen är teckningen svår att förstå. Söndags-Nisses 
läsare verkar dock ha varit underkunniga om detta skvaller. Som första notis 
på andra sidan meddelar tidningen: ”Genom vårt och andras kraftiga 
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inbegripande kan nu teaterfrågan anses löst. Fru Hartmans hälsotillstånd är 
något bättre, och anser man att afskedsrecetten endast behöfver uppskjutas en 
gång till.”1366 Notisen antyder genom sin ironi att Hartman har divalater, 
eftersom hon under månaden har ställt in en föreställning på grund av 
sjukdom. Teckningen antyder att ingen var riktigt säker på om Hartman 
verkligen skulle lämna scenen, eller om det var en av hennes iscensättningar i 
offentligheten, ungefär i samma stil som rymningen 1891. 

Inte bara Stockholm utan hela Norden mottog under maj 1898 ständigt 
motsägelsefulla uppgifter som ingen säkert visste om de skulle tro på eller ej. 
Den 3 maj hade Hartman och August Lindberg varit uppe hos kungen och bett 
om hjälp för Dramatens fortbestånd.1367 Mindre än två veckor senare, den 16 
maj, meddelade tidningen Kalmar att Hartman skulle lämna teatern och dra 
sig tillbaka till privatlivet. Ryktet verkade komma från ingenstans och därför 
ville ingen riktigt tro på sanningshalten, men samma dag meddelade Svenska 
Dagbladet att Dramaten skulle återuppta sitt program med Gurli under två 
kvällar och att kvällens föreställning var den sjuttionde gången den spelades, 
samt att morgondagens föreställning var den sista med Hartman i 
titelrollen.1368 Ett annat rykte kunde berätta att Hartman hade inlett 
förhandlingar med Albert Ranft, som hade köpt Svenska Teatern, och som 
sades ha erbjudit henne en ersättning på 20 000 kronor för ett tio månaders 
kontrakt.1369  

Svenska Dagbladets skribent besökte slutligen Hartman i ”hennes eleganta 
hem vid Strandvägen”.1370 Då bekräftade hon avskedet, men också att orsaken 
var privat och än så länge en hemlighet.1371 Den 20 maj meddelade Göteborgs 
Aftonblad att Hartman var sjuk och sängliggande: ”Hennes nervsystem är rätt 
illa angripet”, skrev tidningen.1372 Dagen efter spreds ryktet att hon skulle 
komma att stanna ett år till på teatern ”på allerhögsta order!”.1373 Kungen 
skulle ha beordrat henne att ta reengagemang. Ytterligare ett rykte visste att 
hon i hemlighet hade gift in sig i aristokratin och att hon redan hade ”rätt att 
sätta en friherrekrona öfver sitt namn”.1374 Den 22 maj meddelade Svenska 
Dagbladet att Hartman ”befinner sig visserligen något på bättringsvägen, men 
lider fortfarande af höggradig nervositet och trötthet och har mycket nedsatta 
krafter”.1375 Tidningen dementerade även ryktena att hon skulle ha låtit 
övertala sig att stanna ett år till på Dramaten.  

Det var alla dessa motsägelsefulla uppgifter och rykten som teckningen och 
notisen i Söndags-Nisse alluderade på. Närmare undersökning i källorna visar 
att en del av det cirkulerande skvallret stämde.  

Divakod: Sviken i kärlek 
I och med skandalen 1891 började Hartman skrivas fram som den som 
visserligen på scen alltid framställde den lyckliga fästmön, men som i sitt 
privatliv var olycklig i kärlek. Enligt paret Thyselius omgav en dylik aura 
Hartman. De skriver i sin artikel 1897:  
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Kanske ock […] är det hennes ödes bud, står det skrivet i stjärnorna för henne, 
att hennes lott är att lysa, afundas och beundras som få, men att hon i gengäld 
har att försaka den oegennyttiga kärlek, den hemmets stilla lycka, som är det 
dyrbaraste en kvinna kan vinna. Man kan inte nå allt.1376 
 

Paret Thyselius reflekterar även över det märkliga i att Hartman med sitt 
”kloka praktiska förstånd och psykologiska instinkt” inte verkade lyckas i 
kärlekslivet.1377 Eftersom de tar upp ämnet i sin artikel och talar om det som 
hennes öde, tydliggörs att Hartman efter sin återkomst bar en aura av olycklig 
kärlek i sin offentliga persona. Även om hon själv inte förstärkte den, läste 
publiken in det i den ryktessfär som omgav henne.  

Att vara sviken i kärlek är inte en divakod i sig, men stjärnors 
kärleksbekymmer är ett ständigt tema i skvallerpressen. Onekligen har också 
kärleksbekymmer gett vissa divor en aura av sorg som kommit att ingå i deras 
persona, som exempelvis den grekisk-amerikanska operadivan Maria Callas. 
Utstrålningen av kärlekssorg gör dessa divor till objekt att beklaga och känna 
för. Kärlekssorg gör divan lite mer mänsklig. Den reparativa kraften kommer 
i omlopp och divans öde blir en tröst för hennes beundrare; även denna 
dyrkade varelse kan svikas av den hon älskar. Hartmans korta förlovning 
mellan maj och november 1894 med en ingenjör som var ”son af en förmögen 
hotellägare i Hamburg och nära släkt med en familj, hvars hufvudman spelat 
en framstående roll i Sveriges prässhistoria” spädde på auran av att aldrig 
finna bestående kärlek. 1378 

När Hartman 1898 gifte om sig bröt hon med ödet som paret Thyselius 
hade spått henne. I sina minnen berättade Hartman att hon mötte sin blivande 
man, Bror Cederström, på en hästkapplöpning.1379 I juni 1897 stod det klart att 
de två hade ett kärleksförhållande. Precis som bröderna von Rosen var Bror 
Cederström yrkesmilitär och hästkapplöpare. Hästkapplöpning var en av de 
första professionella sporterna och tävlingar började bli ett stort folknöje, 
framförallt bland överklassen. Hartman var känd för att följa sporten som 
åskådare. När förhållandet blev känt blev Bror Cederströms högadliga familj 
upprörd och nu följde snarast en repris från skandalen 1891 av turer med 
tydligt framträdande aristokratisk hederskodex, strategier och påtryckningar 
från den adliga familjen samt en nervös själviscensättning av Hartman. 
Skillnaden nu var att historien inte fullt ut nådde offentlighetens ljus och att 
kung Oscar II lade sig i händelseförloppet. 

Bror Cederströms äldre syster Henriette Coyet, slottsfru på Torup, kallades 
allmänt Drottningen av Skåne. Hon var känd för sin bördsstolthet, sin 
rikedom, sitt lokalkulturella mecenatskap, allmänna inflytande och sin 
respektabilitet.1380 Henriette Coyet tillhörde den klassmässigt högsta 
hegemoniska femininiteten i dåtidens Sverige. I hennes bevarade samling med 
brev från sina släktingar, samt i hennes korrespondens med Oscar II avslöjas 
dramat som försiggick bakom tidningarnas skvallernotiser.1381 De brev som 
finns bevarade mellan kungen och Henriette Coyet, samt den yngre brodern 
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Claes Cederströms brev till systern, belyser inte bara händelseförloppet, utan 
även de attityder som fanns inom hovet och högadeln vid denna tidpunkt. 

I juni 1897 vände sig Henriette Coyet till kung Oscar II för att få råd. Hon 
visste inte om hon skulle våga tala med sin bror om hans förhållande till 
Hartman. Coyet var för det första chockerad över att han överhuvudtaget hade 
ett förhållande med den skandalomsusade skådespelerskan, men var 
framförallt orolig för att han skulle ta steget att gifta sig med henne. Hon 
beskriver sin bror för kungen som en ”häftig och på samma gång inbunden 
natur – att han ofta blir oberäknelig och obegriplig i sina handlingar”.1382  

På Coyets förfrågan uppmanade kungen henne att tala med sin bror. Oscar 
II skvallrade också för slottsfrun att Hartman tidigare hade bett om hans råd i 
sin relation till Bror Cederström. När detta samtal mellan kungen och Hartman 
skulle ha ägt rum skriver han inte, men eftersom brevet är daterat 16 juni 1897 
torde möjligheten av ett eventuellt äktenskap redan dessförinnan ha funnits i 
Hartmans tankar. Kungen skriver: 

Jag fick ock det bestämdaste intryck af hennes [Hartman] tal till mig att hon 
önskade bli bedömd såsom varande friad till, men af en ren och oegennyttig 
känslas kraf föranledd att fråga om mitt råd samt huruvida det skulle skada Bror 
C, för hvilken hon ”hade fattat lika så stor aktning som tillgifvenhetskänsla!” 
Och då jag mycket vänligt sade, först: att något absolut hinder för hans 
qvarblifvande vid sitt n.v. Regemente ej af mig kunde på förhand inses eller 
uttalas, att detta ju berodde på hans ställning till och med kamraterna i den 
frågan –, men sedan tillade bestämt; att: till Hästgardet kunde han deremot 
omöjligt tänka på att komma, efter allt hvad emellan Reinhold R. och E. H. 
förut egt rum; hvarförutom min son helt bestämdt motsatte sig detta, - då 
genmälte hon genast: Ja då vill jag göra det offer att ej binda honom ”för att ej 
vara i vägen för hans framtid” (såsom orden föllo sig). Ja, nog var jag då 
föranledd tro att hon menade att de skulle lefva främmande för hvarandra 
hädanefter? Eller huru?1383  
 

Oscar II tydliggör här den hederskodex som fanns inom aristokratin. En 
adelsman inom militären var inte fri att själv välja hustru. Förutom hans familj 
skulle också hans regementskamrater säga sitt. Befanns inte den blivande 
bruden hålla måttet var han tvungen att bryta relationen och om han ändå höll 
fast vid sin intention att gifta sig skulle detta kunna få konsekvenser för hans 
karriär. Möjligtvis skulle han bli tvungen att lämna sitt regemente och sin 
yrkesutövning inom militären. Bror Cederströms yngre bror Claes var 
exempelvis övertygad om att brodern var tvungen att lämna landet om han 
gifte sig med Hartman.1384  

Coyet talade med sin bror och besvor honom att tänka på den sorg han 
skulle göra sin familj och fick honom att lova att inte ta något dylikt steg utan 
att först tala med henne. Cederström försäkrade henne att varken han eller 
Hartman tänkte på giftermål vid denna tidpunkt. Kungen skrev till Coyet att 
om paret fortsatte sitt förhållande ”i tysthet, som ej störer någon annan, ej 
länder till skandal, och gräl mellan kamrater, då är mitt råd att Ettan – blundar 
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helt simpelt, och låter tiden hverka vad den kan.”1385 Därmed avslöjade 
kungen sin pragmatiska syn på en adelsmans erotiska förhållande med en 
skådespelerska. Det gick bra förutsatt att skådespelerskan i fråga nöjde sig 
med att vara en älskarinna och inte aspirerade på att bli mannens hustru.  

Kungen sökte troligtvis lugna Coyet när han skrev: “Hennes lifsupphälle är 
ju theatern, och det är att hoppas, ja, det är troligt, att hon ej skall låta det 
komma till förhållanden som föranlåta honom att tänka på giftermål med 
henne af “hederstvång. Jag förmodar jag är förstådd.” Han trodde således inte 
att Hartman skulle se till att bli gravid och därmed tvinga Cederström till 
äktenskap. Kungen hänvisade till att hon i ”ett föregående, välkändt liknande 
fall för några år sedan – beherrskade sig och höll honom på – afstånd, hvilket 
för en natur som hennes jag tror var lätt, ty hon förefaller mig väl kunna bedåra 
andra, men svårligen sjelf värmas upp, när ej beräkningen är med i spelet.”1386 
Oscar II refererar här till Hartmans rymning med Reinhold von Rosen 1891.  

Kungen ansåg sig således ha ingående kunskap om Hartmans beteende i 
intima situationer. Hur han i så fall hade fått denna information, eller om den 
överhuvudtaget stämde, förblir oklart. Det klargör hur som helst att kungens 
syn på Hartmans personlighet och sexualitet var att hon var en beräknande 
femme fatale vars känslomässiga och erotiska engagemang i en kärlekspartner 
endast tog sig uttryck om hon hade något att vinna på relationen.  

Hartmans avsked och äktenskap – frågor för statsöverhuvudet  
Ett år senare aktualiserades återigen frågan om äktenskap mellan Hartman och 
Cederström. Då utspann sig parallella skeenden som involverade både 
riksdagen, kungen, Hartman och familjen Cederström/Coyet. 
Händelseförloppen rörde sig således på både ett institutionellt och ett privat 
plan. Den utlösande faktorn var en utdömd teaterbyggnad och en 
skådespelerskas privatliv – Dramaten och Hartman. 

Bror Cederström hade i början av maj 1898 frågat sin mor och syster om 
familjen godkände hans planerade äktenskap med Hartman och fått ett 
skriftligt svar från Coyet som skriver att hon inte ser det som omöjligt att han 
skulle gifta sig med Hartman. Hon anser inte att han dätigenom skulle dra 
skam över vare sig sitt regemente eller sin familj. 

[H]vad jag anser är – att fru H – efter de beskrivningar jag hört om henne – 
svårligen kunde vara den som i ett äktenskapligt samlif skulle kunna göra dig 
lycklig och din framtid ljuv – men jag känner henne ju inte – och är du orubbligt 
förvissad om – att du endast med henne kan finna glädje och innehåll i lifvet så 
hoppas jag du känner mig nog för att veta – att jag ej för vår skuld vill bedja dig 
uppoffra hvad du tänker dig som lifvets lycka -1387 
 

Coyet hoppas även att hans äktenskap inte kommer att bli en ”obotlig sorg” 
för deras mor. Coyet tror visserligen att det kommer att bli svårt för modern i 
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början, men eftersom hon var van att inte tänka på sig själv i första hand och 
om hon får se sonen nöjd, så kommer hon även att bli det själv så småningom.  

Coyet gör det klart för brodern att hon motvilligt accepterar hans val av 
hustru, men samtidigt lägger hon en skuldbörda på honom genom att påpeka 
moderns eventuellt obotliga sorg. Coyet framhåller deras mor idealiserade 
femininitet som aldrig tänker på sig själv i första hand och är van att böja sig 
för andras vilja. Coyet uttryckte sin tvekan om att Hartman var en kvinna som 
kan göra en man lycklig i äktenskap. Exakt varför Coyet ansåg att Hartman 
inte var ett hustrumaterial förklarar hon inte närmare. Hon reserverar sig 
dessutom med att hon själv inte känner Hartman personligen och att hennes 
antaganden om skådespelerskans karaktär därför bygger på andras 
beskrivningar och inte på hennes eget omdöme. Hon intygar även sin bror att 
familjen för hans skull kommer att motta hans fru som ”vår syster”.1388 

Brodern svarade med ett telegram att hon var ”den bästa af systar” och han 
den ”lyckligaste Bror”.1389 Därmed trodde sannolikt både Cederström och 
Hartman att saken var avgjord, men Coyet hade skickat kopior av sitt brev till 
sin yngre bror Claes Cederström och kanske även till andra i släkten. Hon 
skickade även en kopia till kungen, alternativt återberättade i ett brev, som ej 
finns bevarat, vad hon hade skrivit. Nu valde både Claes Cederström och kung 
Oscar II på var sitt håll att agera. 

Det 12 maj skriver kungen till Coyet att hennes brev har satt ”litet myror i 
hufvudet” på honom.1390  Det handlar inte om att han ogillar Coyets svar till 
brodern eller hennes tänkesätt, tvärtom. Kungen skriver: 

Nej, men mitt medlidande med de stackars på bar backe så plötsligt satte 
Dramatiska theaterns sujetter, äfvensom ett helt oväntat nytt uppdrag i 
byggnadsfrågan, som mellankommit och som kan öppna möjlighet för ett 
provisoriskt (t.ex. under 3 år?) fortsatt spel, - se der hvad som satt mig dessa 
omskrifna myror, i håret åtminstone! Ty om den qvinliga artist, som i Ette’s 
bref åsyftas plötsligt bortgår, då är det på grund af antagandet att Dram. theat 
stänges ganska sannolikt att rekonstruktionens och hjelpens hela plan ramlar! 
Och då stå de andra stackarna lika utblottade och hjelplösa såsom förut. Detta 
går mig till hjertat, och jag nekar icke att det så mycket mera så gör, som ju, 
uppriftigt sagdt, ett giftermål med en person, som har E.H.s antecedentia, alltid 
är och blir ett vågspel, ett lotteri? Nå, - det äro ju nog giftermål i allmänhet mera 
ofta än tros och medgifves! […] Om det ännu är tid föreslår jag derföre en 
kompromiss – allt under förutsättning att Drama Theaterns verksamhet i 
nyrepareradt hus provisoriskt fortsätter. – Den skulle bestå deri att E.H. och B-
r finge underkasta sig ännu ett år betänketid, under det att E. H. toge ett års 
engagement? Skådespelarpersonalen finge erfarenhet om huru verksamheten 
bär sig och hade, i så fall, att det gick bra, mycket lättare än nu att vid saken 
binda andra krafter af betydenhet och med popularitet, hvilket är 
oundgängligt.1391 
 

Oscar II:s tankar var sålunda upptagna av situationen för de strandsatta 
skådespelarna på Dramaten i kombination med olämpligheten i Bror 
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Cederströms giftermål med Hartman. Förutsatt att planen med den 
provisoriska ombyggnaden av Dramaten lyckades, ämnade kungen iscensätta 
en lösning som både skulle förhindra äktenskapet, eller i alla fall skjuta upp 
det, och samtidigt komma tillrätta med Dramatens bekymmer. Kungen skulle 
förmå Hartman att skriva på ett ettårigt kontrakt eftersom kungen menade att 
Dramaten skulle få problem om hon slutade. Hans ord gör det tydligt vilken 
betydelse han lade i hennes fortsatta verksamhet. Om hon inte förblev på 
teatern ansåg han till och med att hela planen för Dramatens återuppståndelse 
i det nyrenoverade teaterhuset på Kungsträdgårdsgatan skulle förfalla. 
Kungen gör det också klart att det var hans åsikt att en skådespelerska (eller 
skådespelare) med Hartmans ”betydenhet och popularitet” var nödvändig för 
teaterns fortbestånd. Kungen satte sin plan i verket. Fyra dagar senare skriver 
han: 

[J]ag uppmanade vederbörande Fru (E.H.) att om, provisoriskt uppehållande af 
Dramatiska theaterns verksamhet under tre år kan komma till stånd (såsom 
numera synes dagligen allt sannolikare) – hon då måtte taga Réengagement på 
ett år eller till 1899 om sommaren, ”hvilket ock vore bra för truppen som under 
första tiden får det svårast; tillade jag. Hon nekade först, men blef sedan sjuk af 
oro och nervös obestämdhet och lärer i morgse hafva svarat ”ja”! Detta tror jag 
äfven för dig, goda, kära lilla Ette, och för hela familjen vara en glad nyhet och 
skyndar jag mig alltså att gifva också mig den glädjen att meddela dig 
densamma utan dröjsmål! Naturligtvis beror det här ofvan meddelande lyckliga 
resultat af mina bemödanden alldeles af att hufvudfrågan löses, och att 
Dramatisk konstverksamhet verkligen fortfar på den hittillsvarande Kong. 
Dramatiska theatern. Klickar det i sista stund torde Fru H. nog återupptaga den 
nu uppskjutna frågan hvarifrån då ingen hjelp finnes, efter hvad nu tyckes.1392 
 

Eftersom kungen citerar en del av sina ord förutsätts här att hans framställan 
till Hartman inte gjordes skriftligt utan vid ett personligt möte. Detta möte 
torde ha ägt rum den 17 maj eftersom han hade fått Hartmans medgivande på 
morgonen efter och då genast skrev till Coyet.  

Kungen hade således mött Hartman och krävt att hon skulle skriva på ett 
kontrakt för ännu ett år. Huruvida han hade kallat henne till slottet eller om 
mötet skedde på annan plats är oklart. Samma kväll spelade Hartman sin 
sjuttionde föreställning av Gurli och den sjuttioförsta kvällen efter skulle bli 
den sista föreställningen. Enligt kungens utsago så uppmanade han Hartman, 
men hon uppfattade det som en befallning.1393 Historien läckte ut till pressen 
som framställde uppmaningen som ett påbud, exempelvis skrivs i en artikel 
om Hartman ”att hon – på allerhögsta order! – komme att stanna ännu ett 
år.”1394 I Sverige vid nämnda tidpunkt betydde allerhögsta order en befallning 
av kungen.  

Sveriges kung beordrade således en skådespelerska vid en av landets teatrar 
som inte ens erhöll bidrag från vare sig hovet eller riksdagen att fortsätta sin 
verksamhet vid nämnda teater och inte lämna sitt yrkesliv. Att han ansåg sig 
ha rätt att göra det är anmärkningsvärt, i synnerhet som kungen på detta sätt 
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blandade sig i en ren privatsak där han inga order kunde ge. Hartman tillhörde 
inte militären eller regeringen; hon var skådespelerska, men ändå ansåg sig 
kungen ha rätt att beordra henne för Dramatens bästa. Dramatens bästa ansågs 
således vara av nationellt intresse, och den som var förutsättningen för 
Dramatens bästa var Hartman. Onekligen överskred därmed Oscar II sina 
befogenheter. Det kan också läsas som att han ansåg att ett dylikt påbud, eller 
snarare en maktfullkomlig press på en kvinna som i status och ställning var 
långt under honom, var hans rättighet som landets monark. 

Kungen berättar även att Hartman först nekade, vilket också styrker att 
detta skedde vid ett möte mellan de två, men att hon sedan blev sjuk av oro 
och nervös obeslutsamhet. Huruvida hon blev det i hans närvaro eller efteråt 
är oklart. Han beskriver i ett senare brev att vid nämnda tillfälle ”gaf Fru H. 
snart med sig och lofvade då på min framställning att reengagera på ett år”.1395 
Trots att Hartman hade vågat stå upp mot Oscar II:s krav, hade hon sedan 
blivit rädd och, efter viss vånda, dagen efter mötet skickat bud att hon skulle 
skriva på kontraktet.  

Ytterligare sex dagar senare meddelade Oscar II Coyet att Hartman återigen 
hade ändrat sig. Kungen skriver:  

Det löfte Fru H. gifvit mig genom Hr Personne, bröt hon, under föregifvande, 
dels att hennes broder Aktören H.) hade missförstått, dels, sednare (när hon 
ansåg sig behöfva åberopa ”förtviflans sjukdomsfall) att hon var i full yrsel när 
hon gaf löftet! Allt detta visar hennes brist på sanningskärlek!”1396  
 

Kungen ansåg att Hartman, genom att hon efter ett par dagar ändrade sig, 
visade att hon handskades lättsinnigt med sanningen och inte tvekade att bryta 
sitt löfte. Hartmans förklaring att hon var sjuk av förtvivlan och yrade och 
därför hade Fredrik Hedlund missuppfattat henne, visar att hon, precis som 
under affären med Reinhold von Rosen, stundtals i privatlivet iscensatte en 
känslig och nervös femininitet.  

Orsaken till den kedja av händelser som låg bakom att hon drog tillbaka sitt 
löfte hade sitt ursprung i Claes Cederströms agerande. Eftersom de brev som 
antagligen uttryckligen förklarade händelseförloppet är försvunna eller 
censurerade både i Bernadottska familjearkivet och i Torups slottsarkiv, har 
det varit nödvändigt att pussla ihop skeendet utifrån vad som sägs och antyds 
i olika brev från olika avsändare.1397  

Under maj månad 1898 reste Claes Cederström till Stockholm vid ett flertal 
tillfällen i syfte att anordna en ryttartävling. Han kunde inte, som systern 
Henriette Coyet, godta Hartman som en del av sin familj, eftersom han 
föraktade henne ”mer än den simplaste glädjeflicka”.1398 Troligtvis hade han 
under någon av dessa resor träffat eller sett Hartman tillsammans med en man 
som hette Wijk på någon tillställning, fest, eller evenemang av okänt slag där 
alkohol hade serverats. Detta hade gjort Claes Cederström övertygad om att 
Hartman bedrog hans bror, som hon var i färd att ingå en förlovning med. 
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Claes Cederström skriver till systern: ” Kan man tänka sig något värre än att 
förstöra en mans framtid och hela hans lif och samtididigt bedra honom.”1399 
Claes Cederström hörde sig för om Hartmans förehavanden och fantiserade 
om att anställa ”en hel armé af detektiver” samt även muta pigor och annan 
personal för att avslöja hennes otrohet.1400 Han skriver: ”Vidare har jag nu 
genom min efterforskning fått full visshet om att hon ofta om nätterna 
försvinner hemifrån hoppar upp i sin vagn som står vid Narva vägen och far 
hvart, jo i armarna på Wijk. Detta kan jag ännu ej bevisa men hoppas en dag 
kunna göra det”.1401 Skvallret att Hartman hade flera älskare antyder även 
kungen i ett av sina brev. Han skriver till Coyet: 

Jag vill icke lyssna till pratet, och har icke ens de aflägsnaste bevis på hvad som 
pratats, men rykten hafva ej felats, att E.Hn., ej heller på den sednaste tiden, 
skulle så försigtigt hafva uppfört sig, som man under de förhållande du antytt 
kunde och borde hafva väntat – ja fordrat.” 
 

Förhållandena som Coyet hade antytt till kungen var sannolikt Hartmans och 
Bror Cederströms planerade förlovning.  

Huruvida det låg någon grund i ryktena om Hartmans många älskare är 
okänt, men de klargör hur som helst att skvaller om Hartmans parifemininitet 
som en promiskuös kvinna fortsatte att cirkulera. Det finns anledning att 
påminna om Gilly Bush-Bailys utsaga att det mest giftiga skvallret utsattes de 
skådespelerskor för som genom äktenskap gjorde en klassresa uppåt.1402 

Stockholm var en småstad och skvaller spreds snabbt. Alla inom societeten 
kände dessutom alla. Claes Cederström var exempelvis god vän med både 
Reinhold och Clarence von Rosen som bägge visade sig tjänstvilliga att tala 
om sina åsikter och erfarenheter av Hartmans karaktär och handlingssätt under 
skandalen 1891. Reinhold gav Claes Cederström möjlighet att läsa Hartmans 
brev till honom och berättade exempelvis att hon hotat att begå självmord 
1891. Han höll dock tyst om att också han själv hade hotat sina närmaste att 
skjuta sig.1403 Claes diskuterade även broderns relation med Hartman med 
Clarence von Rosen.1404  

Claes Cederström fick Reinhold von Rosen att göra en snabbresa till Skåne 
för att upplysa Bror Cederström om Hartmans karaktär och hur hon betedde 
sig under skandalen 1891. Sannolikt var redan Bror Cederström informerad 
om Hartmans rymning, för den yngre brodern konstaterade besviket att ”han 
har ej tagit den minsta notis om hennes förflutna”.1405  

Claes Cederström berättade sina uppgifter om Hartmans eventuella otrohet 
för sin bror när han kom tillbaka till Skåne. Detta kom till Hartmans 
kännedom, sannolikt efter hennes möte med kungen. Hartman ställde då in 
kvällens föreställning, som skulle vara den sista av Gurli, och lade sig sjuk. 
Därmed uppsköts även hennes recett med Madame Sans-Gêne som var utsatt 
till den 21 maj. Då Claes Cederström återkom till Stockholm besökte han 
henne. Han beskrev mötet för systern:  
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”[A]f tidningarne på tåget såg jag att gårdagens föreställning måst inställas till 
följd Fru Hs plötsliga insjuknande. Jag fann henne också sängliggande med sin 
mor (en otäck gumma) hos sig. Det plötsliga och oväntade slaget har nog tagit 
henne förfärligt hårdt, ty jag tror mig kommit till den öfvertygelsen att hon är 
djupt fästad vid Bror. Och kanske har jag misstagit mig på henne. Antingen är 
hon den mest fulländade skådespelerska i verkliga lifvet och i så fall en d-l i 
engels skepnad, eller också är hon det inte och i så fall har jag handlat orätt mot 
dem båda. […] I två timmar satt jag vid hennes sjukbädd och både sade hon och 
lät mig förstå att det är hennes allvar taga lifvet af sig. Om hon ändå hade 
utbrustit i vrede emot mig öfver mitt låga handlingssätt men ej knappast en 
förebråelse för mitt hjertlösa handlingssätt, endast en förtviflad klagan öfver att 
Bror skulle misstänka och misstro henne. Ja vet du det är alldeles förfärligt. 
Skulle hon sätta sitt uttalade beslut i verkligheten kommer jag alltid ha den 
tanken att jag förstört tvenne menniskors lycka, ty Bror kommer naturligtvis att 
gripas förfärligt af en sådan sak, och jag ensam får bära ansvaret. Sedan jag gått 
uppsökte jag Rosen och meddelade hvad som passerat. Oaktadt hon burit sig 
precist lika åt vid hans affär och äfven då hotadt taga lifvet af sig hade han dock 
sina misstankar att hon denna gången skulle vara mera ordhållig. På hans 
tillrådan uppsökte jag polisintendent Hintze och mot hans afgifna hedersord om 
tystnad begärde jag hans råd. Han tog saken mera kallt och sade att med den 
kännedom han hade af Fru H. komme hon ej företaga något och att i alla 
händelser afrådde han för att göra något alls, då de’ såväl Bror som jag 
derigenom skulle kunna komma att stå i en obehaglig dager om något hände 
och att förhindra det trodde han ej vara möjligt.1406 
 

Claes Cederströms besök hos Hartman var en onsdag och torde ha varit den 
18 maj. Dagen innan hade hon således haft mötet med kungen och vägrat hans 
order att skriva på kontrakt för reengagemang. Därigenom framgår att 
Hartman inte hade blivit nervös och sjuk enbart på grund av kungens 
befallning. Det var ett argument hon snarare tog till för att söka dölja det 
faktum att sjukdomen med den inställda föreställningen och olika besked om 
kontraktet hade en privat orsak. Det handlade om att hon ansåg sig vara 
förtalad inför mannen hon planerade att gifta sig med och var orolig för att 
han skulle tro på skvallret.  

När Hartman sökte rättfärdiga att hon tog tillbaka löftet till kungen, skyllde 
hon på att detta gjorts i feberyrsel, precis som hon hade gjort 1891.1407 Även 
om ingen riktigt trodde på yrseln ansåg hon ändå att det var ett godtagbart 
skäl. Eftersom Hartman inte framstår som ointelligent tolkas svepskälet med 
feberyrsel eller sjukdom på grund av obeslutsamhet och nervositet som en 
iscensättning. Feberyrsel eller nervositet ansågs således som godtagbara 
förevändningar för vissa kvinnor, eller i alla fall för en diva.  

Claes Cederströms berättelse om hans möte med Hartman har flera 
dimensioner. För det första står det klart att Hartman var sängliggande. Detta 
var inte det enda sättet hon inför Claes Cederström iscensatte sig som sjuk och 
nervös, eller ”döende av försmådd kärlek” som han uttryckte det. Hon lät 
honom också veta, både i ord och i åtbörder, att hon tänkte ta livet av sig. 
Uppenbarligen var hon fullkomligt övertygande eftersom Cederström började 
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tvivla på att han hade handlat rätt. Det står även klart att orsaken till att Claes 
Cederström hade svårt att tro på henne var att hon var skådespelerska. 
Hartmans yrke, inte bara hennes erotiska historia, gjorde henne suspekt – en 
pariafemininitet. Det faktum att Hartman hotade att begå självmord kan läsas 
som en bekräftelse på hennes högt spända nerver, hennes känsla för dramatik 
och ett försök till känslomässig utpressning. Det kan också läsas som ett 
uttryck för en känsla av maktlöshet på olika sätt. För det första maktlöshet 
inför sin stigmatisering. Hartmans stämpel som pariafemininitet tycktes i vissa 
kretsar vara inbränd i hennes hud trots hennes strategiska försök att vända på 
positionen från skamfylld till triumfatorisk. Insikten om oförmågan att kunna 
kontrollera sin offentliga image, torde även ha genererat en känsla av 
vanmakt.  

Efter Cederströms besök valde hon att låta brodern Fredrik Hedlund säga 
till Nils Personne, som var den nya associationens ledare, att hon skulle 
acceptera ytterligare ett års engagemang. Fredrik Hedlund skickade även ett 
telegram till Bror Cederström att han i ”barmhertighetens namn” skulle 
komma till Stockholm och träffa systern. Cederström åkte redan dagen efter 
till Stockholm. Hartman övertygade honom då om att hon inte bedrog honom, 
utan att hans bror hade varit berusad när han sett, eller mött henne, med en 
annan man och därför fabricerat hennes otrohet på grund av sitt motstånd mot 
deras äktenskap. Bror Cederström och Hartman tog beslutet att inte gifta sig 
eftersom hans familj inte kunde ”godkänna det eller rättare sagt ej önskade 
det. Derför och uteslutande derför gifter de sig ej”, men deras förhållande 
skulle fortsätta som förut ”[h]on stannar vid teatern, han vid sitt 
regemente”.1408  

När denna nyhet under dagen nådde slottet hade enligt Reinhold von Rosen 
”Kungen för Holterman uttryckt en såda oförstäld glädje öfver beslutet”.1409 
Kungens uppriktiga och tydliga glädje visar att hans inblandning i Hartmans 
fortsatta yrkesverksamhet inte bara var orsakad av hans bekymmer för teaterns 
framtid, utan minst lika mycket betingad av hans önskan att hålla Hartman 
borta från aristokratin.  

Man kan fråga sig varför han lade ner denna energi på att förhindra en 
skådespelerskas äktenskap och medföljande sociala klassresa? Hans 
bemödanden tolkas här som ett försök att upprätthålla status quo inom 
aristokratin, även om han också ville att hon skulle förbli Dramatens diva. 
Kungens ansträngningar antyder att han motsatte sig mobilitet mellan 
klasserna och Hartmans äktenskap med Cederström och upphöjande till 
friherrinna ruckade definitivt på klasstrukturen. Oscar II:s inblandning i 
Hartmans äktenskapsplaner antyder en vilja att stävja denna tendens.  

Hartman och Bror Cederström ändrade sitt beslut att inte gifta sig redan på 
eftermiddagen, eftersom Hartman samma dag drog tillbaka sitt löfte om 
reengagemang. Kungen skriver den 24 maj till Coyet: ”Händelserna hafva 
verkligen sammansvurit sig för att fullborda din brors – öde! Hade ej, efter 
riksdagsbeslutet, dramatiska theaterns fall, tyckts oundvikligt, tror jag nog att 
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Fru H. stannat qvar, och allt ännu fortblifvit vid det gamla, såsom han ju ock 
skref till dig.”1410 På kvällen gick kungen till Dramaten och såg Hartman i 
hennes sista föreställning av Gurli.  

Kungens ord antyder att den yttersta orsaken till Hartmans beslut att gifta 
om sig och lämna teatern var riksdagens beslut att inte rädda Dramaten med 
understöd för en ombyggnad av huset. Om associationen inte hade sprängts 
och teatern dömts ut som brandfarlig hade Hartman valt att fortsätta ett år 
till.1411 Källorna visar dock att det även fanns ett privat skäl till avskedet. 
Äktenskapet med Bror Cederström bestämdes förvisso snabbt, men hade 
föregåtts av planer under åtminstone ett drygt år. Sannolikt var beslutet till 
avskedet en kombination av en önskan att gifta om sig och en ovilja att inordna 
sig i ett nytt styrelseskick på Dramaten. 

Historien om att Hartman hade fått en kunglig order skulle även i 
fortsättningen berättas med viskande röster, men under åren kom den att 
förvrängas. Författarinnan Alice Lyttkens, som kände Hartman i sin barndom 
skriver: 

Bland hennes [Hartmans] beundrare fanns några högt uppsatta män, vars 
hjärtan var alltför anfäktade för att man skulle kunna avfärda historien som en 
bagatell. Hon blev oönskad och ”giftes” bort med översten vid Kronprinsens 
husarregemente i Malmö, friherre Bror Cederström, som var bror till Henriette 
Coyet på Torup. Denne baron var ingen lustigkurre! Hur det kändes för en 
utomordentligt talangfull och dyrkad skådespelerska i sina bästa år att 
avpolletteras och hamna i den lilla staden Malmö med alla blickar riktade på 
sig är svårt att sätta sig in i. Ännu svårare är det att förstå att ett så hårt ”straff” 
var nödvändigt och att en fri och självständig yrkeskvinna fann sig i en order 
från personer, som ingen fullmakt hade att ge order. Det var en grym förvisning. 
[…] Utåt sett förblev hon emellertid lika glittrande glad.1412 
 

Lyttkens kände förvisso Hartman, men nämner aldrig i memoarerna att hon 
skulle ha stått på förtrolig fot med henne. Därför tolkar jag det som osannolikt 
att hon har fått historien berättad för sig av Hartman själv. Lyttkens sätter 
dessutom vissa ord inom citationstecken som ”giftes” och ”straff”. Därför tyds 
historien här som något Lyttkens hört av andra, med andra ord något som 
sades i Malmö bakom Hartmans rygg.  

Historien om kungens befallning och Hartmans äktenskap har här 
förändrats. Lyttkens antyder att Hartman blivit persona non grata i Stockholm 
på grund av någon, eller några, kärlekshistorier med viktiga personer och 
därför beordrats av någon att gifta sig och flytta till en annan del av landet som 
straff. Hon hade helt enkelt blivit bortgift med Bror Cederström på order av 
någon. Lyttkens skriver om Hartman att ”hon till alla andra också hade satt ett 
kungligt hjärta i brand”.1413 Möjligheten finns att Lyttkens anspelar på ryktena 
om att Hartman hade varit Oscar II:s älskarinna, eller i alla fall kärleksobjekt. 
I den skrift om Hartman som kom ut i samband med hennes avsked antyds 
inte bara att hon hade haft en relation med någon kunglighet, utan skrivs också 
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uttryckligen ”att prinsarne varit kära i henne”.1414 Skriften börjar med en vers: 
”Nu tystnar den kyssliga smällen, / Hon gifter sig nu vår - fru Ellen / Fast hon 
icke blef en sessa, / Så blir hon dock - - - baronessa –”1415 

Dessa, mer eller mindre, uttryckliga antydningar tolkas här som ett rykte 
som florerade om Hartman efter hennes giftermål. Skvallret i Malmö, som 
Lyttkens troligtvis hörde, var att Hartman skulle ha haft en kärlekshistoria med 
någon eller några av prinsarna. För detta straffades Hartman med att 
tvångsförflyttas från huvudstaden till Malmö och giftas bort med Bror 
Cederström. Sannolikt ansågs detta ha skett på order av monarken. 

Som källorna visar stämde inte ryktet. Tvärtom kämpade Hartman för att 
få gifta sig och ordern kungen gav henne var att hon skulle stanna på teatern. 
Att Lyttkens som ung inte tyckte att Bror Cederström var en ”lustigkurre”, 
hindrar inte att Hartman var kär i honom; äktenskapet verkar också ha varit 
lyckligt. Snarare berättar denna osanna anekdot hur skvaller om en 
skådespelerska kan fabricera en helt annan historia. Den speglar även att 
många ansåg det osannolikt att en firad diva frivilligt kunde välja att lämna 
sin ställning och gifta sig med en, visserligen ansedd och aristokratisk, men 
tämligen ”vanlig” man.1416 Tvärtemot Oscar II:s och den skånska adelns åsikt, 
att Bror Cederström gifte ned sig, antyder den falska anekdoten att det i mer 
borgerliga kretsar, som Lyttkens tillhörde, fanns en känsla av att det var 
Hartman som hade gift ned sig. Från att vara scenens drottning i huvudstaden, 
blev hon efter sitt giftermål ”bara” en friherrinna i Malmö. Det är en indikation 
på hur statusen för en diva inom teatern och sedermera filmen började stiga 
under början av nittonhundratalet. 

Efter Hartmans slutliga återtagande av sitt löfte om reengagemang 
resignerade Oscar II. Han gav dock råd till Coyet angående hur Hartman 
skulle behandlas: 

Det torde vara bäst att mottaga henne, sedan hon blifvit gift, värdigt, vänligt, 
men ej mera varmt än alldeles nödvändigt i afvaktan på affallet af den pröfning 
som tiden må gifva. Kanske att vi alla misstagit oss, och att hon hädanefter – så 
att säga – byter om skinn.?!! Men jag måste, ehuru jag ej pretenderar att vara 
moralpredikant säga, att hennes n.v. ”skinn” icke är så rent som önskligt för en 
Friherrinna C-n. Nå, Gud styr allt, såsom Han vill.1417  
 

I kungens metafor om Hartmans orena skinn illustreras Mimi Schippers teori 
om pariafemininitet som något ”smutsigt” som fläckar ner genus- och även 
klasstrukturen.1418 Hartmans skinn var enligt kungen inte tillräckligt rent för 
aristokratin. Dessutom skulle hon hållas på visst avstånd under en prövotid. 
Kungen varnade även Coyet: ”Men kommen alltid ihåg, att hennes sceniska 
– talang och vana äro mycket stora. Och “rampfeber” (annat än möjligen 
låtsad och falsk) har hon länge sedan vuxit ifrån!”1419 

Kungens brev till Coyet röjer att bakom Oscar II:s chevalereskt 
gammaldags beundran för Hartman som skådespelerska, fanns ett förakt för 
hennes sexualitet, moral och en syn på hennes yrke som den yttersta orsaken 
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till hennes ytliga och manipulativa karaktär.1420 Trots att kungen från och med 
början på 1880-talet var en regelbunden konsument av teater, omfattade han 
en, ännu under sekelskiftet 1900, gängse åsikt att teaterns kultur och publikens 
beundran korrumperade och demoraliserade kvinnor som arbetade på scen.  

Divakod: Avskedsföreställningen  
Den 23 maj kom slutligen beskedet att Hartman tar avsked från teatern.1421 
Aftonbladet skrev att pressen inte hade uppmärksammat detta på det sätt som 
”hennes konstnärsskap förtjenat, det bero endast därpå, att vi i det längsta icke 
ville tro på allvaret i hennes beslut. Då man spelat komedi så länge som fru 
Hartman, så ha både pressen och publiken svårt att tro på något så tragiskt som 
ett farväl för alltid”.1422 Stockholmarna ville inte tro att beslutet var 
oåterkalleligt vilket nedanstående citat visar: 

”Skall hon gå? Skall hon verkligen gå? Man vill knappast tro att det är sant. 
Ack, då är det riktigt slut med Dramatiska teatern!” hörde jag en af den teaterns 
ifrigaste beundrare och vänner sorgset utropa, då han hade läst den 
uppseendeväckande nyheten. […] Om värdet af fru Hartmanns konstnärskap 
har det någon gång varit butter diskussion bland de surmulnare recensenterna. 
Detta värde synes dock publiken såväl som oss oomtvistligt. […] Är hon trött 
på scenen, är det en klok uträkning af henne att gå nu, då hon är som mest firad, 
som mest omistlig? […] Men hvilka ovationer skall det inte bli, då hon nu om 
lördag i sin främsta roll, säger publiken farväl! Och alla skola ropa: Au 
revoir!1423 
 

Nyheten att Hartman skulle sluta spela klassas i citatet ovan för 
uppseendeväckande, vilket kan läsas som en mätare på uppståndelsen hennes 
beslut väckte. Många betvivlade uppgiften in i det sista, vilket även tydliggörs 
i citatet ovan, där det med divaprosa spås att alla ska ropa: Au revoir! Hartman 
fick en recett och hennes avskedsföreställning med Madame Sans-Gêne 
bestämdes till den 27 maj.  

Hartmans avskedsföreställning utmärktes av många divakoder. 
Hufvudstadsbladet meddelade att i Stockholm rådde Ellen Hartmanfeber och 
att ända upp till 30 kronor hade betalts för en parkettbiljett.1424 En annan 
tidning bekräftade detta och tillade även vad ”säljare i andra hand, s. k. 
Låstbomare” begärde för en biljett till första och andra raden ”15 à 10 och 12 
à 8 per plats. Rekvisitioner af biljetter ha ingåtts från landsorten, äfven från så 
aflägset håll som Göteborg”.1425 Redan under Hartmans sista föreställning av 
Gurli blev hon inropad och hyllad efter sista akten på ett sätt som ”togo formen 
af en verklig ovation.1426  

Under dagen för avskedsföreställningen samlades en stor folkmassa 
utanför teatern. Teaterns påkläderskor hade smyckat Hartmans loge ”med 
grönt och blommor och en sköld med hennes initialer jämte datum”.1427 
Kungen var på grund av en middag förhindrad att närvara, men pressen 
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meddelade att han skulle ta emot henne på audiens dagen efter klockan 11. 
Hovlogen var ändå full. Kronprinsen kom under andra halvan av 
föreställningen och deltog i hyllningarna ända till slutet.1428 Efter varje aktslut 
blev Hartman framropad och efter fjärde akten överlämnade Fredrikson en 
stor lagerkrans till ackompanjemang av en fanfar som spelades av orkestern. 
Pehr Staaff skriver: 

Och så följde inropning efter inropning, hvilka fru Hartmann under stigande 
rörelse efterkom. När hon trädt fram 16 eller 17 gånger inför en publik som rest 
sig upp och viftande tillropade henne sitt farväl, sänktes järnridån. Men därmed 
nöjde man sig icke; genom dess lilla dörr måste favoriten ännu ett halft dussin 
gånger träda fram och tillropa åskådarne sitt: Tack, tusen tack!1429 
 

När hon slutligen stannade innanför järnridån omsvärmades hon av sina 
kollegor. Fredrikson höll ett litet tacktal och önskade henne lycka till i 
framtiden. Därpå följde ett flerfaldigt hurra, vilket hördes ut till salongen där 
publiken var på väg ut ”och där framkallade ytterligare bifallsstormar”.1430 
Många avskedstårar fälldes och slutligen hissades Hartman av sina kollegor. 
När Hartman åkte hem med sin blomsterskörd hyllades hon dessutom av 
folkmassan utanför teatern med ”kraftiga hurrarop och viftningar”.1431  

Söderhamns Tidning förmedlade även att divakoder som gåvor i form av 
blommor och smycken i allra högsta grad hade varit närvarande på 
avskedsföreställningen:  

Af den rika hyllningen i form af kransar och blommor märktes från Dramatiska 
teatern en jättekrans af lager och rosor med vackert täxtade [sic!] band i svenska 
färgerna samt en dubbel lagerkrans med rosor och orchidéer, breda 
guldfransade band i svart och guld. Dessutom förtjäna att att nämnas en oerhörd 
massa blomsterdekorationer i syrener, rosor, narcisser, orchidéer. Ett par 
originella dekorationer voro ett strykjärn af penséer, åtföljdt af ett 
miniatyrstrykjärn af guld, och en rose-toffel fylld med rosor. Med en jättebukett 
följde ett armband af briljanter och rubiner. Dessutom erhöll fru Hartman ett 
garnityr bestående af armband och brosch af smaragder och briljanter.1432 
 

Här syns hur även vissa gåvor kopplades till Hartmans roller som exempelvis 
strykjärnet i både blommor och guld som associerades till Madame Sans-
Gêne, samt en toffel med rosor som förbands med Gurli i En räddande engel.  

Hartmans karriär är kantad med beskrivningar av gåvor från publiken med 
lagerkransar, blombuketter och juveler. Detaljrikedomen i citatet ovan speglar 
ett närmast besatt intresse från hennes beundrare att få dessa gåvor beskrivna 
för sig. Divaprosans ingående redogörelse ovan kommer från en lokaltidning 
i Hälsingland. Det avslöjar en feberartad hunger hos Hartmans publik efter 
drömmar och fantasier om glamour. På scen utstrålade divan exempelvis i 
titelrollerna Madame Sans-Gêne och Gurli denna glansfulla nimbus. Båda 
pjäserna handlar dessutom om en kvinna som gör en klassresa, men ändå 
förblir sin personlighet trogen.  
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Som förra kapitlet visar var denna divadyrkan föraktad av de dramatiker 
och regissörer som ville omskapa Dramaten till en mer litterär nationalscen. 
Som kapitlet också tydliggör delade inte den stora publiken denna åsikt utan 
tvärtom omfamnade den divan med divakoder. Det fanns hos dessa kritiker en 
tendens att feminint koda divadyrkan och längtan efter glamorösa och 
känslomässiga iscensättningar. Den stora publikgruppen kvinnor skrev dock 
inte teaterhistoria. Under det tidiga 1900-talet var det förbehållet de negativa 
rösterna att genomsyra historieskrivningen. Därför har denna syn på 
Dramatens så kallade nedgångsperiod bestått och cementerats som sanningen 
om epoken. 

Pressens redogörelser för divakoder som gåvor i form av blommor och 
juveler, hurrarop, orkesterfanfarer och inropningar under Hartmans 
avskedsföreställning var en fortsättning på, eller kanske snarare förlängning 
av, den sceniska uppsättningen och ska ses som en del av Hartmans 
iscensättning som diva. Det ska också ses som publikens hunger efter visuell, 
glamorös och känslomässig stimulans. Denna hunger kan ses som drömmen 
om ett liv som är vackrare, roligare, rikare, mer tillfredsställande och som har 
ett lyckligt slut; ett liv där du inte längre är dömd att förbli i de omständigheter 
och den klass du föddes in i. Denna dröm förkroppsligade divan Hartman med 
sin skådespelarkonst, sin glamorösa iscensättning och de divakoder hon 
förärades. 

Wayne Koestenbaum skriver: ”At their farewell performances, divas 
sometimes speak. What they say is bland. But the sound of a diva speaking 
her own words breaks the operatic contract, and lets something unforeseen, 
queer, and embarassing enter the ritualistic opera house.”1433 Det enda som 
rapporteras av Hartmans tal till publiken efter avskedsföreställningen var 
”Tack, tusen tack!”1434 Det var förvisso ett korrekt, men samtiidigt trivialt 
uttalande. Men Hartmans avskedsföreställning skedde på olika plan. Själva 
föreställningen på scen var en sak, men en annan sorts avskedsföreställning 
försiggick i pressen med fotografier och intervjuer. Där höll Hartman flera 
avskedstal. När Pehr Staaff gjorde en avskedsintervju med henne för Dagens 
Nyheter frågade han henne om det var något särskilt som hon ville ha sagt. 
Hartman svarade:  

– Jo, det är det visst. Jag vill att ni låter mig säga så där riktigt med kläm hur 
innerligt tacksam jag är mot publiken som alltid, från början till slut, varit så 
förfärligt snäll och rar och hygglig emot mig. Lofva att jag får säga precis så! 
[…] Och ännu långt nere i trappan ropade hon efter mig. 
– Förfärligt snälla och rara och hyggliga!!!1435 
 

Här framkommer Hartmans tacksamhet till sin publik som hon påminde Staaff 
om ända ute i trapphuset. Denna intervju publicerades samma dag som hennes 
avskedsrecett. Kärleksförklaringarna mellan Hartman och hennes 
stockholmspublik var på kokpunkten.  
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Hartman kunde dock ännu ett tag ses i Stockholm. I fönstret för Svenska 
Dagbladets depeschbyrå ställdes det ut fotografier. I slutet av maj kunde man 
där se tolv bilder av Hartman som Madame Sans-Gêne.1436 Den 30 maj 
meddelade Svenska Dagbladet att Hartman två dagar tidigare hade rest med 
snälltåget till Paris. De förmedlar även att divakoderna runt stjärnan bestod: 
”Ett stort antal kamrater, vänner och beundrare hade infunnit sig på perrongen 
och en betydlig blomstergärd hade ägnats den firade skådespelerskan. Innan 
tåget satte sig i rörelse, höjdes ett par gånger för den afresande ett lefve, 
beledsagadt af kraftiga hurrarop.”1437  

Dessa iscensättningar, som kan kallas för en förlängning av 
avskedsföreställningen, blev utdragna under sommaren när upplysningen kom 
om Hartmans förlovning och förestående giftermål med Bror Cederström och 
att hon under sensommaren skulle flytta till Malmö. Hartmans blivande 
klassresa till aristokratin inspirerade även till divaprosa där hennes sociala 
klättring förklarades var större än väntat. Göteborgs Aftonblad lät meddela att 
Hartman genom sitt giftermål på långt håll skulle bli släkt med kronprinsessan, 
sedermera drottning, Victoria.1438 Det var således ingen vanlig lågadel divan 
gifte in sig i, hon skulle närma sig kunglig status. 

Daniel Fallström gjorde en avskedsintervju med Hartman där han 
framhåller sin vänskapliga relation med divan genom att dua henne. Hon har 
precis packat ihop sin lägenhet på Strandvägen. Fallström får sitta på en 
pianostol, medan ”[s]jelf flyger hon, mjuk som en kattunge, upp på kanten af 
en riktig jättelår, och därifrån kastar hon boll med replikerna”.1439 Fallström 
frågade henne om hon aldrig kommer att uppträda mer. Hartman svarar:  

– Nej, jag tror aldrig. Ännu har jag knappt hunnit göra mig riktigt reda för hvad 
det vill säga detta att afstå från scenen. Jag har varit upptagen af så mycket 
arbete med flyttningen och andra saker. Men det kan ju hända att en dag längtan 
faller öfver mig  ah, jag vågar inte ens tänka därpå! Och hon för handen hastigt 
öfver pannan, som ville hon jaga bort tankarna.1440 
 

Här läcker Hartman för första gången att avskedet inte var självklart. Hartman 
berättade även att hon är tvungen att flytta till Malmö till följd av den blivande 
makens ställning som sqvadronchef. I intervjun med Fallström som gjordes i 
september är det staden hon ger sin hyllning. Fallström och Hartman står vid 
hennes fönster:  

[F]ramför oss ligger Djurgårdsskogen, lysande i höstens alla färger; vikarne 
blänka som mattslipadt stål, och de södra bergen stiga mörka mot silfverhvit 
himmel. Med en rörelse af min hand ramar jag in detta stycke underbar 
Stockholmsnatur. 
– Skall du glömma det här så lätt? frågar jag. Hon svarar helt sakta. 
– Nej, detta glömmer jag aldrig. Jag älskar Stockholm. Det har sett mina 
nederlag och mina triumfer – det har varit mitt i min glädje och i min sorg. När 
jag har farit – helsa det, helsa det ifrån mig!1441 
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Fallström utvecklar en vemodig divaprosa av den nedmonterade 
divalägenheten med den välkända utsikten över Djurgårdsbron. Hartman 
hjälper honom med sitt tal om Stockholm med ett divaprat som om hon vore 
en drottning som nu ska gå i exil. Som abdikerande regent ger hon en sista 
order till sin undersåte Fallström. Han ska framföra hennes tacksamhet till 
staden Stockholm, med sina gator, hus och innevånare. Hartmans upprepning 
av orden ”helsa det, helsa det ifrån mig!” framstår som en vemodets vind hon 
blåser över staden och sedan försvinner. 

Wayne Koestenbaum påtalar hur divan under 1800-talet inte ansågs vara 
en del av societeten som hon underhöll och umgicks med. I vissa länder hade 
hon inte ens medborgerliga rättigheter, trots detta eller kanske just därför 
uppträder divan som en drottning. Koestenbaum skriver: ”Queens and divas 
understand each other. The diva believes – and this may be not grandiose 
delusion but truth – that she and the queen are secret sharers, conversing in 
winks and nods.”1442 Koestenbaum skriver utifrån positionen att som gay 
identifiera sig med både drottningar och divor. Han påtalar hur en maskerad 
position som kunglig kan fungera som en sköld mot skam. Han framhäver i 
detta beteende likheten mellan divans utsatthet och den homosexuella 
mannens. Han skriver: ”A diva, too, may act like a star long before she 
becomes a star and long after she ceases to be a star. It insulates one from 
harm to pretend to be royal.”1443 

I sitt avsked 1898 intog Hartman en drottningposition som framförallt 
tydliggörs i hennes divaprat och i intervjuernas divaprosa. Men även i 
publikens beteende iscensätts hon som drottning i allt från folksamlingarna 
som bildas där hon förväntas visa sig till de utställda fotografierna i 
skyltfönstren. Kanske intog hon även drottningpositionen som en sköld inför 
eventuellt förakt som skulle följa med hennes blivande status som aristokrat, 
men det förblir okänt. 

Hartmanfebern fortsatte i Stockholm och en sista föreställning av 
divaiscensättning återstod. Dagens Nyheter skriver att trots det dåliga vädret 
kom ”stora skaror” till stationen när Hartman åkte på bröllopsresa: 

Och till slut var där lika mycket folk i vestibulen som när någon kunglig person 
väntas. Man bildade häck från vestibulens port och fram till första klassens 
väntsal. Det knuffades och skuffades, man reste sig på tå för att få se en skymt 
af den väntade. […] Ute på perrongen vimlade det också af åskådare, trots det 
att inga släpptes dit annat än de som hade biljetter. Men detta är ju intet 
oöfverstigligt hinder. Man löser biljett till Liljeholmen, och så är passagen 
klar.1444 
 

Hartman fick således en folksamling i samma storleksordning som en kunglig 
person. Följaktligen ett värdigt avsked för en abdikerad diva som nu hade fått 
en drottninglik inramning. 

  



323 

Kapitel 8. Diva rediviva  

Ständiga entréer och sortier är praktiken bakom en av Wayne Koestenbaums 
divakoder som han kallar: ”Farewells and Comebacks”. En diva gör sin sista 
sorti och tar farväl av publiken med en turné eller en avskedsföreställning och 
publiken sörjer, men efter avskedet kan divan göra en comeback.  

Ellen Hartman hade redan under sin karriär hunnit göra åtskilliga 
comebacker; som fransk skådespelerska i Stockholm 1892, som svensk 
skådespelerska i Frankrike 1893, med sitt gästspel på Dramaten 1893. Även 
turnén i Sverige och hennes återkomst till Dramaten 1894 kan ses som 
comebacker. Comebacker fortsatte Hartman med så länge hon orkade stå på 
en scen. Detta kapitel kommer att analysera den sista fasen i hennes karriär 
med avsked och comebacker, men innan Hartman började göra sina gästspel 
var hon tvungen att iscensätta en ny femininitet för att accepteras i sin nya 
omgivning inom den skånska högadeln. En analys kommer även att göras av 
hur hon i offentligheten upprätthöll sin roll som celebritet. 

Divakod: Skillnad 
När operasångerskan Adelina Patti (1843-1919) gifte sig 1899 med den 
svenska friherren Olof Rudolf Cederström räknade Aftonposten upp alla de 
adliga män i Sverige som de senaste decennierna hade gift sig med en 
skådespelerska eller sångerska.1445 Antalet var åtta och som sista namn på 
listan stod Ellen Hartman. När Hartman gifte sig för andra gången och 
abdikerade från sin position som Dramatens diva iscensatte hon en ny 
femininitet: den domesticerade damen inom högadeln – en hegemonisk 
femininitet, i status endast lägre än de kvinnliga kungligheterna. Den krävde 
oförvitlig respektabilitet - en egenskap Hartman på alla sätt saknade.  

Övergången var varken enkel eller självklar. I Fallströms intervju, när 
hennes bohag var nedpackat i lägenheten på Strandvägen, pekade hon på sin 
cykel och konstaterade att hon i Skåne snarare skulle komma att rida än att 
cykla och tillade: ”Men det blir naturligtvis att göra visiter på herrgårdarne i 
trakten.”1446 Men några inbjudningar från de skånska godsen fick inte 
Hartman. Tidningarna skvallrade öppet om att hon inte blev accepterad av sin 
mans högadliga familj och inte heller blev mottagen av den skånska 
societeten.1447 Källorna visar att hans familj dock tog emot henne, fast 
motvilligt. Den skånska societeten inte alls.  
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Kungens nyfikenhet fick honom att strax innan jul skriva till Henriette 
Coyet för att få besked om hur det gick för ”det unga” paret, som kungen med 
citationstecken kallade de trettiosjuåriga nygifta, vilket antyder att han 
ironiserade över att paret var medelålders. Oscar II tillägger: ” 

Äfven är jag nyfiken få veta huru hon [Hartman] kan ställa sig och spela sin 
roll, ty att hon ännu spelar, drager jag ej en minut i tvifvel! Något har jag hört 
hviskatdt från flera håll, men intet som gifver mig någon klar bild af ställningen 
för paret.1448  

 
Kungens övertygelse om Hartmans karaktär och skådespelerskor i allmänhet 
bestod således. Henriette Coyets första svar är borta, men i ett följebrev på 
kungens svar berättar hon att hon tagit emot Hartman i sitt hem flera gånger, 
men bjöd samtidigt ännu bara in den närmaste familjen eftersom hon visste att 
hennes grannar så länge som möjligt ville undvika att bli presenterade för 
skådespelerskan. Coyet säger sig ha haft svårt för sin brors skull att låta paret 
leva i den isolering som de hade gjort under deras första år som gifta, men 
slottsfrun skriver att hon”mer och mer blir öfvertygad om att det är bäst och 
helsosammast för henne sjelf [Hartman] att märka att det ändå finns 
förhållanden som ej så lätt ursäktas eller glöms”.1449 Hartmans 
pariafemininitet tycks ha verkat som ett kastmärke. Av brevens innehåll 
förstår man att Coyet hade hållit något slags förmanande tal till Hartman första 
gången de möttes. Vad hon hade sagt är dock okänt, eftersom detta brev inte 
är bevarat.  

Coyet hade inte stort hopp om Hartmans förmåga till förändring. Hon 
skriver: ”[J]u mer jag ser henne ju mindre tillit får jag för henne och jag tycker 
det vore en sådan lycka för henne eller egentligen för Bror och det hela om 
någonting kunde bringa henne till alvar och ansvarskänsla komma henne till 
känna att allting i lifvet ej kan ostraffat lekas med”.1450 Coyet syftar här på 
Hartmans skandal 1891. Den var den främsta orsaken till hennes 
stigmatisering i Skåne, men av Coyets ord verkar på något sätt skandalen 
synligt ha avspeglats på Hartmans kropp. Coyets ord, att ju mer hon såg 
Hartman ju mindre förtroende fick hon för hennes karaktär, innebär att det var 
något i Hartmans utseende eller beteende som ingav denna känsla. Hon 
utstrålade inte ansvarsfullhet och allvar enligt Coyet.  

Under en hästutställning i Malmö hade dock Hartman gjort några 
bekantskaper och då hade Coyet tillfälle att se ”min svägerska för första 
gången uppträda här nere bland vår umgängeskrets”.1451 Coyets ord visar att 
den hegemoniska femininiteten var en roll som skulle spelas och 
framträdandet skulle godkännas av andra kvinnor som tillhörde samma 
kategori och klass. Coyet skriver om Hartman: 

[O]ch hennes uppträdande var på det hela taget ganska stillsamt och bra – men 
man har den känslan med henne altid – att man ej vet hvilket ögonblick det sker 
ett grufligt omslag och hennes gamla vanor taga ut sin rätt – Johannes Wrangel 
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som jag tror sedan gammalt känner henne ganska väl sade mycket betecknande 
om henne - ”det lyckligtvis för Bror är att hon blifvit så förfärligt ful på sista 
tiden” och kanske han har rätt.1452  
 

Coyet ansåg att Hartman vid nämnda tillfälle hade uppträtt stillsamt och bra, 
men har ändå en känsla av att hon helt ska slå om och göra… ja, göra vad? 
När Coyet talar om Hartmans gamla vanor, betydde det i slottsfruns 
föreställningsvärld utomäktenskapliga förbindelser? Eller något mindre 
spektakulärt som att Hartman helt plötsligt skulle bete sig som motsatsen till 
stillsamt och bra, det vill säga spralligt och dåligt? Eller ansåg Coyet att 
utomäktenskapliga förbindelser och uppsluppenhet på något sätt var 
förbundna med varandra? Jag är benägen att luta mot det sista 
tolkningsalternativet, men som även hennes brev till Bror Cederström visade 
var Coyets åsikt om sin nya svägerska också präglad av den ryktessfär som 
fanns runt Hartman som pariafemininitet.1453 

Efter utställningen hade Coyet ätit med paret på en restaurang. Inför denna 
händelse hade hon i förväg tillfrågat två högadliga par om de kunde tänka sig 
att göra dem sällskap och därmed göra Hartmans bekantskap.  

[O]ch då de gingo in derpå – fick hon ju härigenom göra dessa fruars 
bekantskap – Bror var mycket glad häröfver och sjelf uppförde hon sig aldeles 
korrekt vid detta tillfälle – men förvånade alla genom att se så märkvärdigt litet 
bra ut – Det har kommit någonting så underligt slappt och gammalt öfver henne 
– men det är kanske reaktionen efter det rörliga lif hon fört hittills – Bror 
förefaller i alla fall mycket nöjd med henne”.1454  
 

Hartman ansågs allmänt som mycket söt, attraktiv och sensuell, men inte som 
klassiskt vacker. Enligt paret Thyselius slog hennes utseende främst an med 
sin ”fraicheur”, de menade att ”[n]ågon regelbunden skönhet kan hon 
nämligen icke kallas”.1455 Även Alice Lyttkens beskrev Hartmans utseende 
med att hon inte ”tillhörde de stora skönheterna, men hon var ännu mer 
tilldragande än så genom sitt temperament och sin charm”.1456 

Koestenbaum noterar att biografier om divor ofta framhåller deras 
utseendemässiga brister: ”The beauty and magnitude of a diva’s voice resides, 
so the iconography suggests, in her deformity. Her voice is beautiful because 
she herself is not – and her ugliness is interpreted as a sign of moral and social 
deviance.”1457 Det högadliga sällskapet på restaurangen var överens om att 
Hartman efter sitt äktenskap och sin statushöjning till adligt stånd hade åldrats 
och blivit ful. De verkar till och med inbördes ha diskuterat hennes utseende 
vid bordet, sannolikt efter att paret Cederström hade avlägsnat sig. Coyets 
åsikt att Hartmans plötsliga fulhet kanske var en reaktion på hennes tidigare 
rörliga liv överensstämmer med Koestenbaums teori att divans negativa 
utseende tolkas som ett tecken på hennes moraliska och sociala avvikelse. 
Hartmans fulhet var, enligt Coyet, helt enkelt ett tecken på att skådespelerskan 
som pariafemininitet hade levt ett omväxlande liv och begått normbrott som 
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nu hade blivit synliga i hennes ålderstigna och slappa anletsdrag. I och med 
sin nya sociala ställning var Hartman jämbördig med andra medlemmar av 
aristokratin, men samtidigt hade hon förlorat den status som skönhet och 
ungdom innebär för en kvinna. 

Detta var en strategi att söka förminska Hartman. Den överklassman som 
ansåg att Hartmans fulhet var till lycka för hennes man, menade sannolikt att 
nu skulle Hartman inte längre attrahera andra män och därmed förbli trogen. 
Således inte trofast på grund av kärlek till sin man, utan helt enkelt på grund 
av brist på tillfällen. Trots Bror Cederströms glädje över att hans fru fick 
umgås med några av hans bekanta, bestod synen på Hartman som 
pariafemininitet i deras ögon. Coyets kommentar att Hartman fick möjlighet 
att bli bekant med några högadliga damer, tyder på att detta var en ära för 
henne och särskilt gladde hennes man. Det indikerar att det allmänt ansågs 
farligare för kvinnor i den hegemoniska femininiteten att umgås med en 
pariafemininitet än det var för medlemmar ur den hegemoniska 
maskuliniteten. Enligt Schippers smittar pariafemininitet metaforiskt ner 
genusstrukturen när hon fraterniserar med medlemmar ur den hegemoniska 
femininiteten.1458 Genom att gifta sig med Hartman hade Bror Cederström 
begått ett normbrott i sina likars ögon. Enligt David Tjeders teori hade han 
givit efter för sin passion och därmed blottat en svaghet i sin karaktär. Oscar 
II uttryckte en liknande åsikt om Cederströms svaghet i ett brev: ”Ännu 
svagare nu till slut än jag hittills trodde”.1459 Cederström hade upphöjt och fört 
in pariafemininitet i sin klass. Att stämpla Hartman som ful tolkas här som ett 
sätt för medlemmarna ur aristokratin, som sällskapet utgjorde, att söka 
oskadliggöra faran som utgick från Hartman. Därmed uppnåddes ett slags 
status quo i både klass- och genusstrukturen. 

År 1900 skriver Hartman till Gustaf Fredrikson att hon nu är ”med i viken, 
och då är ju Malmö roligare”.1460 En ofta traderad anekdot berättar att det gick 
så långt att den nyblivna friherrinnan Cederström klagade hos Oscar II som i 
sin tur skrev till en av Skånes mest inflytelserika kvinnor och beordrade henne 
att fraternisera med skådespelerskan. Den inflytelserika damen i Skåne som 
åsyftas var sannolikt Henriette Coyet. Uppenbarligen hade ryktet om hennes 
korrespondens med kungen läckt ut. Som breven mellan Oscar II och Coyet 
visar stämmer inte heller denna anekdot. Tvärtom avslöjar källorna att 
Hartman efter hand blev accepterad av sin svägerska genom sin egen kraft. 
Med viss förvåning skriver Coyet till kungen ett par år senare att Hartman 
hade visat sig vara en bra fru till brodern: 

[I] många afseenden är hon ju oss andra syskon mycket olik – men det är ju 
endast helt naturligt och gör ju heller ingenting när hon är snäll och gör sitt 
bästa i sina nuvarande förhållanden – De första åren af hennes äktenskap voro 
ej så lätta – men hon säger sjelf att hon nu förstår att de varit nyttiga – och jag 
tror att hennes samlif med Bror utvecklat hennes naturs bästa sidor – så 
förefaller det åtminstone - nu har hon en mycket bra ställning i Malmö och alla 
äro vänliga mot henne – som Bror är glad öfver.1461 
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Som Coyet beskriver det, visade Hartman ingen vrede mot de människor i den 
skånska societeten som hade ostraciserat henne, utan intygar att de hade lärt 
henne något användbart. Detta uttalande tolkas som en medveten och 
beräknande attityd från en tidigare pariafemininitet som nu har omförhandlat 
sin femininitet och klass. Hartmans tacksamma ord betonar hennes ödmjukhet 
och storsinthet, vilket avslöjar att hon, vid denna tidpunkt, hade lärt sig 
behärska iscensättning av hegemonisk femininitet.  

Trots att hon uppskattar henne, visar Coyet i brevet ett tydligt 
klassperspektiv i relation till sin svägerska. Efter vad Hartmans brev till Coyet 
visar förändrades aldrig helt klassskillnaden mellan kvinnorna och Coyet 
verkar ha tagit på sig rollen som en slags lärarinna till Hartman i hennes nya 
femininitet och ställning. Hartman accepterade denna ojämlika struktur i 
vänskapsförhållandet och frågade ofta sin svägerska om råd, även på äldre 
dagar; hon skriver till Coyet ”ty jag är dig tillgifven som en hund sin herre”.1462 

Efter ett par års äktenskap började Hartman umgås tämligen intensivt med 
Coyet. Umgänget gav henne socialt anseende i den skånska societeten. Coyet, 
som var medveten om det statushöjande i att umgås med kulturella storheter, 
torde även ha sett fördelen med den berömda divans närvaro som så kallat 
dragplåster för andra kulturpersonligheter. På Torup umgicks tidens litterära 
storheter och konstnärer som Anders Zorn, Carl Milles och Anna Boberg 
tillsammans med sin make arkitekten Ferdinand Boberg och senare 
nobelpristagaren Selma Lagerlöf. Kungligheter hörde också till umgänget, 
särskilt kronprinsparet, den blivande Gustaf VI Adolf och hans hustru 
Margaretha, samt prins Eugen. En journalfilm från 1914 visar när Torup får 
kungligt besök av prins Carl och hans familj.1463 Idylliska vyer av skånelängor 
och från parken när de tre unga prinsessorna Margaretha, Märtha och Astrid i 
vita känningar matar karparna i dammen minner om ett svenskt la belle 
epoque. Henriette Coyet serverar te i trädgården. Till middagen är sällskapet 
högtidklädda och damerna bär tiaror. Hartman skymtar förbi i en vacker 
håruppsättning, dock utan tiara men väl med smycken i den tunga hårknuten. 

Alice Lyttkens som i sin barndom vistades mycket på Torup ansåg att både 
Hartman och Coyet tjänade på alliansen. Hartman fick status och skydd från 
skvaller i sin nya femininitet som respektabel adelsdam, och Coyet fick in 
kultur, esprit och glamour i sina stela salonger genom den kända divan.1464 
Deras relation visar på ett sorts samarbete mellan två kvinnor från olika klass 
och med olika femininitet. 
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Bild nr. 15. Ellen Hartman-Cederström 1903, fotograf Sjöberg Malmö. Kungliga biblioteket, 
Enheten för handskrifter, kartor och bilder. 
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Divakod: Divan som dandy 
Wayne Koestenbaum menar i Jackie under my skin, som är en analys av den 
amerikanska presidentfrun och ikonen Jaqueline Bouvier-Kennedy-Onassis, 
att denna Jackie själv var författaren och regissören bakom sin offentliga 
persona Jackie. I kapitlet ”Jackie as dandy” länkar Koestenbaum Jackie till 
dandyismen:  

Reigning from an unseen chair hanging in space, she seemed to ”direct,” like 
an auteur, a fantastic show, which, like the production of the ideal dandy,  was 
gratifying for flouting the moralistic bourgeois division between waste and use. 
Part of the show that Jackie directed, of course, was our desire, our 
attentiveness, our spectatorship.1465  
 

I och med sitt andra äktenskap, och med Coyets hjälp, omskapade Hartman 
sin persona från den regerande divan och pariafemininiteten till den 
abdikerade divan och en självklar medlem av aristokratin. Även om den 
skånska högadeln i viss mån fortfor att betrakta Hartman som pariafemininitet, 
förändrades den offentliga diskursen runt henne. Hon skrevs nu fram som en 
fullt respektabel del av den hegemoniska femininiteten och omgärdades i 
pressen med den vördnadsfulla respekt som tillkom positionen som 
friherrinnan Cederström.    

En strategi som Hartman använde sig av för att iscensätta denna nya 
femininitet var att tystna inför pressen. Hon fortsatte dock att visa upp sig. 
Inför hennes 40-årsdag 1900 bad Idun om en intervju, men hon var bortrest. 
Däremot ställde hon både sin lägenhet samt den senaste tagna bilden på sig 
själv till tidningens förfogande.1466 I artikeln länkas Hartman även diskursivt 
med en tydligt dandyistisk egenskap, som redan tidigare hade vidhäftat henne, 
evig ungdom. Idun beskriver Hartman: 

Sjuttonårig kom hon till scenen, och lika ungdomlig och fraîche lämnade hon 
densamma. Porträttet här […] jäfvar icke hvad vi sagt, och lika chic ter sig 
friherrinnan, då hon åker cykel här i Malmö eller öfvervarar en kapplöpning, 
alltid intagande den plats, som hennes vänliga, tilldragande väsen och genialitet 
nödvändigt böra tillförsäkra henne.1467 
 

På fotografiet ses Hartman till häst med Strömsholm i bakgrunden. Se bild nr. 
15. Mellan år 1868 och 1968 var Strömsholm arméns Rid- & Körskola. Där 
verkade Bror Cederström mellan 1890 och 1902 som lärare och stallmästare. 
Genom att posera till häst utanför anläggningen kopplade Hartman sig till sin 
nuvarande makes militära släkttradition och hans profession inom hästsporten. 
Hartman är iklädd en svart figurnära riddräkt, en stärkt vit krage sticker upp 
vid halsen och på huvudet tronar ett plommonstop. Hon sitter i damsadel i 
profil på en svart häst, hon är rak i ryggen, men lutar sig något bakåt och 
stödjer sig med ena armen. I den andra handen håller hon i tömmarna samt ett 
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elegant ridspö. Huvudet hålls högt och ett lätt maliciöst leende leker på hennes 
läppar.  

Detta är den officiella bilden hon ville ge av sin nya offentliga persona. 
Sportig aristokrat som uppbär inte bara sin makes namn och titel, utan även 
länkar sig med hans rykte som sportsman och hästkarl. Friherrinnan förklarade 
senare i en intervju att paret såg på sina hästar som delar av sin familj.1468 
Fotografiet associerar till filmer och tv-serier som gestaltar den engelska 
aristokratin runt sekelskiftet 1900, i någon jaktscen där den upproriska och 
självständiga hjältinnan som ensam kvinna bland idel karlar rider ut i vild 
galopp i osäker terräng. Även informationen att hon brukade cykla i Malmö, 
vilket hon även tidigare gjort i Stockholm och då enligt en tidning lyckades se 
lika chic ut som alltid, associerar henne meds en ungdomlig, sportig 
pojkflicksaktighet, särskilt med tanke på friherrinnans ålder. Hon fyllde nu 40 
år och enligt tidens synsätt hade hon då inträtt i medelåldern. Runt sekelskiftet 
1900 ansåg många fortfarande att det var skandalöst att en kvinna cyklade. 
Härigenom kopplades Hartmans femininitet som sportig aristokrat även till 
modernitet. Vare sig Hartman red eller cyklade var det en offentlig uppvisning 
och en själviscensättning som celebritet. Hartmans uppvisning får stå i 
kontrast till grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, en hegemonisk femininitet 
som också motionerade, men valde att göra det i avskildhet.  

Valet att skicka just detta fotografi till Idun var ingen slump. Hartman ville 
även fortsättningsvis styra över sin offentliga persona och sin image. 
Fotografiet och texten ger klara associationer till en sportig och käck 
femininitet inom aristokratin och länkar därmed Hartman till dandyismen.  
Också tio år senare när Hartman fyllde 50 år uppmärksammades födelsedagen 
i pressen: 

Ingen skull tro det, som är i tillfälle att se henne, ty hon är alltjämt lika 
ungdomlig som när hon på Gamla Dramaten skördade triumfer i någon af sina 
oefterhärmliga backfischframställningar. Hennes graciösa gestalt skymtar 
ibland fram på promenaderna i Malmö, alltid med en ung flickas spänstiga, 
brådskande gång, och där man kan vara säker om att städse finna henne på 
någon större välgörenhetsfest där hon syns främst bland societetsdamerna 
innanför basarstånden, ofta i nationaldräkt.1469  
 

Här är det inte bara hennes utseende utan även hennes rörelsemönster och 
gångstil som kopplas till ungdom. Den okända journalisten fortsatte även att 
associera Hartmans personlighet med hennes roller som tonåring. Genom 
porträttet kunde skribenten övertyga sina läsare om Hartmans bibehållna 
ungdomlighet. 

När Hartman i samband med sin 50-årsdag 1910 blev uppringd av en 
skribent vägrade hon att ge en intervju. Hon sade sig av princip aldrig uttala 
sig offentligt om teatern, ”och något annat som kunde vara af intresse för 
publiken, hade hon ej att uttala sig om. –För öfrigt tycker jag att jag kunde få 
bli gammal ifred, undföll det henne med ett lätt vemod”.1470  
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Hartman divapratade ännu, trots, eller kanske snarare genom, sin ovilja att 
tala. Eftersom hon ställde ett nytaget porträtt till förfogande går det att 
konstatera att hon ännu visuellt kommunicerade med sin publik. Därigenom 
undergrävde hon sin uttalade önskan om offentlig tystnad och privatliv. Hon 
utvecklade en ny version av divans omvända divaprat. Att vägra ge intervjuer 
visar på en exklusivitet som celebritet. Filmstjärnan Greta Garbo blev mer 
intressant för pressen efter att hon slutat spela in filmer än hon hade varit 
tidigare. Än mer så när hon offentligt förklarade att hon ville bli lämnad ifred. 
Då förvandlades hon till en gåta som blev än mer lockande att söka lösa. 

När Hartman tio år senare gjorde sin comeback på Dramaten återkom talet 
om hennes eviga ungdom: 

Slå upp Nordisk Familjebok med dess torra data och tänk de konventionella, 
svensksvenska tankarna… Möt Ellen Cederström vid klaraste vårdager nu när 
som helst, hör hennes klangfulla unga röst och förneka sedan, att hon är en de 
glada och goda gudarnas älskling, vilken icke surnat, icke vissnat under de 
tjugutvå år, som ligga emellan hennes sista uppförande af bravurrollen Madame 
Sans Gêne och den majkväll, då hon ånyo skall tjusa stockholmspubliken som 
den franska tvätterskan, vilken avancerade till hertiginna.1471 
 

Båda citaten är bevis för att Hartman fortfarande omfattades både av 
celebritetsstatus och av beundrande divaprosa. Därtill började hon nu i 
medelåldern och den, enligt tidens sett att se, begynnande ålderdomen även 
skrivas fram som evigt ung. Talet om hennes ”förbluffande förmåga trotsa 
naturlagarna, d. v. s. verka oberörd af åren”, var ett ständigt återkommande 
tema i pressen.1472 Även när Hartman fyllde 70 påpekade Dagens Nyheter att: 
”Talet om den alltjämt lika livliga och vitala damens ungdomlighet är ju eljest 
så ofta hört att det är onödigt att upprepa det ännu en gång.”1473 När hon fem 
år senare blev sjuttiofem år skrev Svenska Dagbladet: ”Varen lugna mina 
herrar. Ellen Hartman är alltjämt Ellen Hartman – en strålande ungdom.”1474 
Hartman fick aldrig åldras så länge hon var en offentlig person. Det var först 
när hon på grund av sjukdom bokstavligen förlorade talet som hon gick in 
ålderdomens tystnad. 

Divakod: Divans hem 
När Hartman klev av scenen skapade hon en annan scen för sig, som celebritet. 
Nu blev hennes hem den scen där hon agerade genom återkommande hemma-
hos-reportage i pressen. Wayne Koestenbaum menar att divaikonografin 
raderar distinktionen mellan scen och hem.1475  Enligt Koestenbaum är divans 
hem både en scen och en helgedom tillägnad henne själv; i sitt hem tillåter 
inte divan att hon förminskas. Han skriver:  

At home, as rendered in diva myths, the great lady expands, unwinds, and 
creates memorials to her own magnitude. The diva’s home is not necessarily 
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the location of repressive domesticity, or the bastion of traditional femininity 
and masculinity.1476 
 

Tendensen att skriva om Hartmans hem som en förlängning av hennes scen, 
fanns redan före hennes abdikation. Efter hennes återkomst till Stockholm 
1894 hade hon installerat sig på den fashionabla adressen Strandvägen 45, 
snett emot Djurgårdsbron, två trappor upp i ett nybyggt hus. Två trappor upp 
med utsikt mot gatan ansågs vara det mest eleganta och dyra läget för en 
stadsvåning.1477 Där mottog hon återkommande pressen för intervjuer. 
Hjalmar Ekerot utvecklade sin divaprosa runt Hartmans våning på 
Strandvägen efter premiären av Madame Sans-Gêne.  

Det rum, jag nu beträdde, måtte enligt min mening, vara helgedomen. 
Berusande doft af blommor möter mig… och se der på bordet i venstra hörnet 
en sådan mängd af lika vackra som dyrbara, helt friska, buketter!... Nej… inte 
ha vi nu vinter och olidliga köldgrader… här är ju söderns värme och söderns 
doft… drömde jag. Men så kastade jag en blick genom rutan och fick se den 
frusna Nybroviken med dess rörliga lif. Detta manade mig att under väntans 
korta minuter passa på och taga en hastig öfverblick af helgedomen. Åh, dessa 
buketter! Och långa breda banden sedan! Skära… rosenfärgade… blå och 
gula… la Suéde [sic!]… blått, rödt och hvitt… trikoloren… ”madame Sans 
Gênes egna färger… Möblemanget à la empire, guld och ljusblått, en och annan 
småsak rococco… en modern tafla… kejsardömet, konungadömet… 
republiken…” Men der är hon ju sjelf!1478 
 

Ekerot benämner, vad som troligtvis är, Hartmans salong som en helgedom. 
Altaret till den egna gudomligheten är bordet i vänstra hörnet där alla dyrbara 
blombuketter stod. Redogörelsen för buketternas exklusivitet med sina olika, 
färgglada band, klargör att de är votivgåvor. Att banden också har trikolorens 
färger ger associationen till Hartmans franska koppling som hon hade 
gemensam med sin rollfigur Madame Sans-Gêne och förstärkte därmed 
Hartmans kosmopolitiska divastatus. Även tavlorna på väggen ger denna 
tankeanknytning med tryck från Hartmans turné genom både ett kungadöme, 
ett kejsardöme, och en republik. Möblerna som är i blandade äldre stilar, 
inklusive empirstilen, kopplar återigen Hartman som privatperson till 
Madame Sans-Gêne. De tyder på aristokratisk exklusivitet med en färgskala 
som kan ses som både feminin och svensk: guld och ljusblått.  

En intervju under Hartmans gästspel 1893-1894, vittnade om att Hartman 
även lät smått vissnade blommor stå kvar i sina rum tillsammans med nya 
friska.1479 Kanske tyckte hon att vissnade blommor besatt en viss skönhet, eller 
så var det mängden av blombuketter hon prioriterade som bevis för sin 
popularitet? Flera reportrar skriver fram Hartmans adress Strandvägen 45 två 
trappor upp som Stockholms ultimata divaadress. En reporter som besökte 
henne där inför hennes avsked, hade till och med adressen i underrubriken: 
”En visit Strandvägen 45.”1480 Alla visste vem som bodde där. Även när detta 
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divahem monterades ned under sensommaren 1898 rapporterade Daniel 
Fallström från det.  

Tidningarna fortsatte att rapportera om Hartmans olika hem även efter 
hennes avsked från scenen. År 1900 publicerade Idun fotografier från 
Hartmans och Bror Cederströms lägenhet i Malmö för att tillfredsställa läsarna 
om hur ”vår Ellen” bor i Malmö.1481 Värdfolket var dock inte hemma. År 1902 
återkom Idun med en artikel om julfirandet för brandmännen och deras 
familjer som chefen för Malmö brandkår Bror Cederström och hans maka 
anordnade.1482 Även här påminns läsaren om Hartmans forna status som diva 
som ”friherrinnan Ellen Cederström, allas vår f.d. Ellen Hartman, var den mest 
älskvärda värdinna mot de äldre, än svängde om med de små kring granen.”1483  

Denna gång var paret fotograferade i sitt hem i det så kallade Överstens 
rum med alla Bror Cederströms prispokaler från hans kapplöpningar 
uppställda, tavlor av hästar på väggarna och sammetsgardiner som hänger i 
tunga draperingar. I det klart maskulint präglade rummet sitter Bror 
Cederström iklädd uniform och med prydligt vaxade mustascher vid ett bord 
och läser någon slags bok eller broschyr. Hans fru sitter lite vid sidan i profil 
och håller något i handen; kanske en näsduk eller ett handarbete. Den 
abdikerade divan sitter i en ytterst sedesam ställning, rak i ryggen, med 
armarna nära kroppen och med händerna samlade i knät. Hon ser ner på det 
hon håller i händerna, vilket förstärker illusionen av dygderik underdånighet. 
Klänningen hon bär är klädsam, men sparsmakad. Bilden är en perfekt 
iscensättning av en aktiv, framgångsrik militär – en representant för den 
maskulina hegemonin samt hans sedesamma, passiva maka som står, eller i 
detta fall sitter, vid hans sida. I kombination med citatet som skriver fram 
Hartman som den perfekta värdinnan framstår hon här som en hemmets ängel 
- en illustration av den hegemoniska femininiteten.  

Om det inte vore för lampan. I bildens centrum står på bordet en stor 
fotogenlampa med en yvig lampskärm som har en volang nedtill. Både 
storleksmässigt och till sin form, utkonkurrerar lampskärmen alla pokaler med 
sitt strikta formspråk. Visserligen fanns liknande lampskärmar i tiden, men 
med sin volang skapar den en bohemisk protest i den annars så maskulina 
inramningen. Med sin överdådighet läcker den feminint motstånd.1484  

Bilden av Hartman som representant för den blygsamma och passiva 
hegemoniska femininiteten står i skarp kontrast mot en teckning av henne som 
troligtvis är gjord av Victor Andrén. Det är en ögonblicksbild av Hartman 
fångad 1890 på en fest i logen S. H. T. iklädd en klänning med stora puffärmar. 
Hon står på en stol med ena armen rakt ut från sidan och den andra rakt 
uppsträckt med glaset i hand. Hon har sannolikt just reciterat och möjligtvis 
utbringar hon en skål.1485 Teckningen vittnar om att iscensättningen av den 
segrande flickaktigheten i halvoffentlig version både syntes och hördes; 
Hartman tog stor plats. I jämförelse med fotografiet från paret Cederströms 
hem tydliggörs Hartmans strategi att omskapa sin femininitet för att passa in i 
sin nya ställning och i sitt nya umgänge.  
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År 1915 kom Idun igen med ett så kallat hemma hos-reportage. Denna gång 
fylld av kombinationen divaprosa och adelsbeundran:  

I ett af de där gemytliga husen, högst uppe, i en stämningsmättad våning åt 
södersida, tar friherrinnan Ellen Cederström emot i sin egen lilla salong, där 
färgerna framkalla samma helhetsverkan som en mästerlig akvarell. Värdinnan 
i mattblått, en blekgrön möbel, aningslätt lila bland florshvitt vid fönstren – allt 
tillsammans blir ett smekande färgackord. Litet senare får man kanske blick för 
detaljer, kommer att fängslas af sällsyntheter, sådana som bruka gå i arf inom 
framgångsrika patricierfamiljer och som, genom konstnärligt värde i förbund 
med minnen, göra ett hem rikt på ett sätt, som intresserar.1486 
 

I hennes salong skapar inredningen ett smekande färgackord med sina ljusa 
pastellfärger. Därefter upptäcker reportern arvegodset från makens familj som 
beskrivs som en patricierfamilj. Dessa anses vara både egendomliga, 
värdefulla och sammanbundna med berättelser. Det är kombinationen av 
makens arvegods och den före detta skådespelerskans ljusa färgskala som 
skapar det Cederströmska hemmets individualitet. Även denna gång poserade 
värdfolket, fast nu i den feminint präglade salongen. Hartman visar även 
antikviteter och smycken som förärats släkten av kungligheter, dock ej sin 
egen briljanterade medalj som hon mottagit av Oscar II. I artikelns näst sista 
stycke skrivs Hartman fram som en integrerad del av detta traditionstyngda 
hem. ”Matsalen, ett galleri af släkttaflor, lämnar utrymme för den 
representativa gästfriheten. Så en hall med jakttroféer mot den varmröda 
mattan – och så till sist i dörren det vänligaste leende af husets fru.”1487  

Husets fru framställs nu som en aristokrat omgiven av jakttroféer och tavlor 
på anfäder och en fullgod representant för hegemonisk femininitet. När paret 
Cederström hade flyttat till Stockholm 1920 och Hartman hade åter upptagit 
sin karriär med återkommande comebacker gjordes en intervju med henne i 
Vecko Journalen där även deras nya lägenhet på Grev Turegatan 
fotograferades.1488   

Svenska Dagbladet gör 1924 ett reportage hemma hos paret Cederström i 
Stockholm.1489 Paret hade nu flyttat till en modern lägenhet vid Värtavägen. 
Paret Cederströms lägenhet i Stockholm var betydligt mindre än i Malmö och 
Svenska Dagbladets reporter skriver: ”Ett dockhem, känner man sig nästan 
frestad att säga.”1490 Även denna gång visas diverse antikviteter från den 
Cederströmska släkten, men Hartman berättar också minnen och anekdoter 
från sin karriär. När Idun åter gör ett hemma-hos-reportage i februari 1926 
med ett hemma-hos reportage kallas den lilla lägenheten ”a cosy corner”.1491 
Nu står det klart att något i diskursen runt Hartman hade förändrats. 
Visserligen möts reportern av ”den lugna intima trevnad, som prägla de gamla 
hemmen med traditioner” med sina hemvävda skånska draperier, men annars 
kommenteras inte inredningen. I detta reportage visar inte värdinnan 
antikviteter från släkten. Nu är det hennes intellekt som är temat. 
Underrubriken lyder: ”Ett vackert konstnärshem och en mångintresserad 
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värdinna.”1492 Redan där uppmärksammas sålunda Hartmans 
kunskapsmässiga bredd. Under denna tid vikarierade Hartman som 
teaterkritiker i Idun och denna position ansågs tydligen kräva en annan diskurs 
än den aristokratiska divan i hennes iscensättning av hegemonisk femininitet.  

De många banden i bokhyllorna framhålls och att där finns både klassiska 
och moderna internationella författare. Hartman förklarar sig inte ha 
favoritförfattare, men att hon är särskilt intresserad av dramatik och Paul 
Géraldy (1885-1983) håller hon högt. Tidningen berättar även att hon ett par 
gånger om året reser till Paris för att se teater. Senast har hon beundrat den 
ryskfödda skådespelerskan Ludmilla Pitoëff (1895-1951) som Sankta 
Johanna. Det ger Hartman möjlighet att själv tala om sin resa till Ryssland 
med Coquelin 1892. Men det är framförallt den franska teatern som 
svenskarna kan lära sig något av, menar hon och signaturen Fleur konstaterar: 
”Fransk klarhet, formkänsla och intellektualitet, det är vad Ellen Cederström 
beundrat och – torde man kunna tillägga – i ovanligt hög grad tillägnat sig.”1493 
Men även annan konst i världsstaden intresserar hon sig för och framförallt 
modet roar henne. Det framhålls även att hon gärna ägnar sig åt 
”hushållsbestyr” och är en ”glad och intagande värdinna”.1494 

Visserligen nämns även i denna artikel Hartmans glada humör, men i slutet. 
Först och främst framhålls hennes bokliga bildning och internationella 
kunskap om teater och dramatik, samt hennes kunskap i fransk formkänsla 
och intellektualitet. Det är första gången intellektualitet associeras med 
Hartman. Här skrivs hon fram som en kulturpersonlighet med auktoritet och 
med ett internationellt nätverk. Det finns även något majestätiskt i 
påminnelsen om hennes turné med en av fransk teaters stora manliga stjärnor 
i tsarernas Ryssland. Det ger en antydan om hennes position som diva och alla 
de hyllningar som hon mottog på sin storhetstid under la belle époque. Här 
iscensätter sig Hartman med en delvis ny persona, som en kulturpersonlighet 
med expertis. 

Inför möjligheten att Hartman skulle göra sin filmdebut 1923 skrev 
Filmjournalen fram att den åldrande divan hade två identiteter. Hon var både 
Ellen Hartman ”populär, berömd, full av charm och grace”, och samtidigt den 
nobla friherrinnan Cederström och ”man kan aldrig veta, var en friherrinna 
från ett slott nere i det konservativa Skåne har sina lönnliga tankar”.1495 Detta 
dubbla jag blev på 1920-talet essensen i Hartmans nya femininitet som 
kulturpersonlighet från la belle époque med en närmast majestätisk nimbus. I 
tidigare kapitel har understrukits hur den brittiska divan Sarah Siddons 
skapade sin image genom associationen med aristokrati och den kungliga 
nimbus hennes drottningroller gav henne. Hartman kunde som Siddons inte 
stoltsera med drottningroller, men i och med hennes klassresa till den skånska 
högadeln kunde hon associeras med umgänge med kungligheter. Detta blev 
nu en del av hennes medelålders divafemininitet som kulturpersonlighet med 
majestätisk nimbus. 
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Divakod: Comeback 
Efter tolv års privatliv var Hartmans sociala position inom aristokratin trygg. 
Bror Cederström var en populär man i Malmö som åtnjöt allmän respekt.1496 
Denna respekt tillföll även hans maka. Hartmans vänskap med svägerskan 
Henriette Coyet skyddade henne från förtal, även om visst skvaller fortsatte 
att omge henne.1497 Hon var nu en representant för en hegemonisk femininitet 
inom aristokratin som delade ut priser på kapplöpningar och umgicks med 
kungligheter.1498  

Då gjorde Hartman comeback och fortsatte med det under flera decennier. 
Wayne Koestenbaum skriver att vissa divors avsked kan pågå ett tag, 
exempelvis gjorde Adelina Patti avskedsföreställningar under tjugo års tid. 
Senare exempel på liknande tendens är sångaren Frank Sinatra och författaren 
och musikern Ulf Lundell. Wayne Koestenbaum skriver: ”To come back is to 
push against silence and ignominy, to move from seclusion and confinement 
into a wide open scornless space of total commitment, self-exposure, and 
risk.”1499 Hartmans avskedsföreställning 1898 var snabbt bestämd och 
definitiv, men hennes comebacker kan delas in i tre faser: comeback i 
välgörenhetens namn, Ellen Hartmans återuppståndelse och comeback 
medelst ny teknik.  

I sina första comebacker tog inte Hartman någon risk. Hennes uppträdande 
sträckte sig till sällskapsföreställningar på sin svägerskas gods Torup, där 
familj och bekanta agerade motspelare.1500 Dessa uppträdanden utvecklades 
efter hand till halvoffentliga spelningar i välgörenhetens namn. Under första 
världskriget sattes amatörföreställningar och soaréer upp på olika gods i syfte 
att samla in pengar till organisationer för välgörande ändamål, som 
exempelvis till Röda korset.1501 Hur många gånger eller hur ofta Hartman 
uppträdde i dylika sammanhang är okänt, men det omskrevs när Hartman 
spelade monologen Vid vaggan på Torup. Divaprosan i pressen bestod: 

Man hade invaggat sig i stora förväntningar, men de öfverträffades af den 
ungdomliga charm, de förtrollande skiftningar, det rena grepp om hvarje 
tonfall: skälfvande, bedjande, eller lekande, hvarmed den stora konstnärinnan 
gaf en bild, som framtvingade det varmaste känslan har – tårar. Och 
förtjusningen lyftes till vågornas topp, då hon med friherrinnan Coyets ”bukett” 
i famn vid rampen gjorde små lustiga barnkammarnigningar.1502 
 

Uppenbarligen hade inte Hartman glömt sin specifika divanigning. Här 
betonas, förutom Hartmans suveräna spelstil, återigen hennes ungdomlighet. 
Under någon av dessa föreställningar under första decenniet av 1900-talet såg 
kronprinsessan Margaretha henne. Ryktet sade att det var hon som övertalade 
Hartman att spela en öppen föreställning med betalande publik.  

År 1910 bröt Hartman sin exil från scenen med ett offentligt uppträdande 
med I telefon på en soaré på Hasselbacken, naturligtvis i välgörenhetens namn. 
Intäkterna gick till Stockholms allmänna skridskoklubb och kronprinsessan 
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Margarethas hockeyklubb.1503 Hon undanbad sig intervjuer och ville tona ner 
sin medverkan. Nya Dagligt Allehanda skriver: ”Intervjuer äro 
yrkesartisternas privilegium, men privatmänniskans fasa.”1504 Hartman var nu 
privatperson och fasade således intervjuer. Tidningen framhävde Hartmans 
försök att tona ner sin comeback: 

Man kan väl förstå hennes känslor i detta fall. Hon drifves icke af den forna 
sceniska artistens eviga längtan tillbaka till de tiljor, där hon firat triumfer. Hon 
är nöjd med sin lott och vill ej ha den ändrad. Men man har bedt om hennes 
medverkan, och hon har atigt gifvit efter. Det var, kan man förstå, utan motvilja, 
men också utan något uppsåt att fortsätta.1505 
 

Hartman intygar att hon inte tänkte fortsätta spela efter detta tillfälle. Hon var 
ombedd att medverka och hade böjt sig för denna önskan. Det som Hartman 
hade framställt som en ”halft privat fest”, var en elegant tillställning med dyra 
biljetter.1506 De cirka 650 åskådarna var ur landets toppskikt med hovfolk, 
diplomatiska kåren, aristokratin från både Stockholm och landsorten och 
särskilt ifrån Skåne.1507 Stockholms Dagblad skriver: ”Lät man blicken glida 
utefter stolsraderna, fick man respekt för den skönhet och elegans en verkligt 
mondän fest i Sveriges hufvudstad kan uppvisa.”1508 Åskådarna var klädda till 
gala. Herrarna bar frack och kvinnorna så kallad stor toalett med dyrbara 
smycken. De kungliga kom sist med kung Gustav V och kronprinsparet i 
spetsen. Även efter Oscar II:s död 1907 fortsatte Hartman att ha kungliga 
beundrare. 

Hartman hyllades med otaliga inropningar och blomsterbuketter. Enligt 
Svenska Dagbladet glömdes Hartmans motspelare, Anders de Wahl, helt 
bort.1509 Eftersom soarén, trots att den var offentlig, i sin form var mer som en 
sällskapsteater var Hartman även skyddad från kritik, som Stockholms 
Dagblad också påpekade, men tidningen förmedlade att det låg en spänd 
förväntan inför Hartmans entré, ”och en susning drog öfver stolsraderna. Ville 
man ge den susningen form af ord skulle den bli: ’Hvad hon är sig lik! Så ung 
och lika vacker!’”1510 När Stockholms Dagblad bad om en intervju i samband 
med spelningen på Hasselbacken ville Hartman absolut inte ställa upp, men 
reportern fick fem minuter: 

- Hur det känns att uppträda igen? Det känns rakt ingenting, säger friherrinnan 
Cederström.  Mest besvärligt att sätta sig in i allt det där gamla igen. […] 
- Jag ska säga fröken, att det blir nog intet märkvärdigt. Jag talar ju skånska nu 
för tiden också. Se, jag har så lätt för språk, och nu har jag varit elfva år i Skåne. 
Är det inte slut nu?1511 
 

Trots att Hartman säger mycket lite, förutom att hon trivs i Skåne, lyckas hon 
iscensätta sin nya femininitet. Hon ber uttryckligen flera gånger att få slippa 
bli intervjuad. Som en representant för den hegemoniska femininiteten var hon 
domesticerad. Divan hade dragit sig tillbaka till privatlivet och sade sig sky 
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offentligheten. Dessutom tonade hon ner sin comeback med att säga att det 
inte skulle bli så märkvärdigt.  

Denna själviscensättning är långt ifrån den forna divan som tackade ja till 
alla intervjuer och tog alla chanser att få sitt namn omskrivet. Friherrinnan 
Cederström däremot vill bara vara privat och glömma sina forna triumfer, men 
helt lyckas hon ändå inte, om nu detta var hennes föresats. Genom att påpeka 
att hon nu talar skånska och att hon har så lätt för språk, associerar hon 
underförstått till föreställningarna med Coquelin där hon hade spelat på 
franska. Därmed påminde hon om sin forna kosmopolitiska divastatus.  

Detsamma skedde när hon ombads uttala sig om kollegor vilket hon sade 
sig absolut inte vilja: ”Men det kan jag säga, att jag finner fru Torsell 
förtjusande, alldeles förtjusande. Och fröken Borgström är ju en af de bästa vi 
ha. Hon är så enkel och naturlig, och det förstår jag mig på, det var visst jag 
också…”1512 Hur Hartman fann Astri Torsell förtjusande förklarade hon inte 
närmare, men varför hon beundrade Hilda Borgström blir klart: Borgströms 
spelstil utmärktes av stringens och så kallad naturlighet precis som Hartmans 
egen. Hartman konstaterade att Borgström var en av de bästa 
skådespelerskorna Sverige hade, och i och med att framhäva den yngre 
skådespelerskans likhet med sig själv påtalade hon samtidigt sin egen storhet. 
Trots iscensättningen av hegemonisk femininitet divapratade Hartman 
fortfarande. 

Hartman hade tolv år tidigare abdikerat som diva från en kunglig teater. Nu 
hade hon gjort comeback i skyddet av en kunglig arrangör och i 
välgörenhetens namn. Tidigare i avhandlingen har diskuterats hur teaterns och 
dess publiks anseende bestämde aktrisens privata och professionella status. En 
kunglig teater och dess publik gav en helt annan prestige till sina skådespelare 
än en mer folklig teater med en publik framför allt från arbetarklassen. Om 
Hasselbackens eleganta publik ur samhällets mest privilegierade skikt ska ses 
som en mätare på den auktoritet som Hartman nu åtnjöt, så var den på 
kokpunkten.   

De teckningar som åtföljde artiklarna i Stockholms Dagblad och Svenska 
Dagbladet förmedlar en mondän stämning av la belle époque. Vid supén efter 
soarén satt de medverkande vid ett bord mitt emot bordet där de kungliga 
dinerade. Titlarna som friherrinna och diva i kombination med att upplåta sin 
konst till så att säga kunglig tjänstgöring, började nu verka för att Hartman 
successivt fick en offentlig ställning som aristokratisk kulturpersonlighet. 
Enligt Laura Engel var Sarah Siddons strategi, att länka sitt divaskap med en 
självrepresentation i målningar som drottninglik. I sina texter betonade 
Siddons sina rolltolkningar som drottning, samt sin personliga kontakt med 
Storbrittaniens drottning Charlotte.1513 Även Koestenbaum har framhållit 
divors strategi att i sin image iscensätta sig som aristokratisk och kunglig, i 
syfte att tona ned det som ansågs icke-respektabelt med yrket.1514 Strategin att 
framställa sig som en drottning hade Hartman framförallt tagit i samband med 
sitt avsked från scenen, men den hade till en början inte fungerat i den 
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hegemoniska femininiteten. Hartman hade även som ung haft en ambition om 
klassresa, men det tog tid innan hon accepterades inom aristokratin. År 1910 
hade hon definitivt lyckats. 

Succén på Hasselbacken gav mersmak. När det tre år senare annonserades 
att Hartman skulle stå på scen i Malmö, påtalades återigen att hon hade fått 
”gudagåfvan att gå genom tiden utan att den förmått sätta spår”, vilket 
bevisades med ett nytaget porträtt i profil.1515 Det handlade fortfarande om 
tjänstgöring i välgörenhetens namn när Hartman 1913 spelade Suzanne i 
Sällskap der man har tråkigt till förmån för Röda korset. Hartman var även 
ansvarig för regin av föreställningen och personinstruktionen av 
amatörskådespelarna. Dagens Nyheter meddelade: ”Rusningen efter biljetter 
till denna föreställning var oerhörd. Under hand såldes biljetter till 50 à 100 
kr. och en kö, som troget hållit ut framför biljettluckan under större delen av 
natten, förvärvade resten.”1516 Hartman bevisade härmed att hennes roll som 
publikmagnet bestod. 

Comeback med förhinder 
Under senhösten 1914 tyckte Hartman att det var dags för hennes 
skådespelarkonst att återigen ta plats i offentligheten. Friherrinnan 
Cederström sökte därför upp Dramatens chef Tor Hedberg ”som nog blev 
ganska förvånad - och glad”.1517 Hartman erbjöd sig att gästspela på Dramaten 
med Madame Sans-Gêne. Vad som föranledde henne till att ta steget mot en 
offentlig comeback på Dramaten är okänt, men det handlade sannolikt om 
hennes egen längtan efter att spela. Varken den offentliga iscensättningen som 
celebritet eller den privata plattformen inom aristokratins societet räckte 
längre, Hartman ville åter stå på scen.  

Till sin svägerska skriver hon om mötet med Hedberg: ”Jag talade först om 
välgörenhet för Landstormen och sedan att jag möjligen när jag ändå var 
färdig kunde göra några gånger till.”1518 Den första föreställningen skulle 
således ske i välgörenhetens tecken och ingå som en insamling till 
Landstormen som stod under kronprinsessan Margaretas beskydd. Därmed 
kunde gästspelet officiellt utmålas som att Hartman gjorde kronprinsessan en 
tjänst genom att bidra ekonomiskt till insamlingen. Därefter planerade 
Hartman att fortsätta gästspelet.  Hon skriver: ”Jag sade honom [Hedberg] att 
jag var dyr om jag skulle spela – Det komma vi väl ut med svarade han.”1519 
Hartman hade kvar sin förhandlingsposition. Hon hade invigt sin svåger och 
svägerska på Torups slott som gillade hennes planer och vars råd hon intygade 
att ”de skulle efterföljas i allt”.1520 Hartmans eventuella comeback ansågs 
tydligen som svår och känslig för hennes ställning inom aristokratin och för 
hennes iscensättning av hegemonisk femininitet. Hennes professionella liv 
ansågs skada hennes respektabilitet som adelsdam. Därför förtegs det; helt i 
linje med den oscarianska tidens attityd – så länge man inte talar om det finns 
det inte.  



340 

Bror Cederström var inte invigd i planerna på en comeback på Dramaten, 
vilket fyllde Hartman med viss oro. Maken behövde troligtvis förberedas och 
sannolikt bearbetas. Hon skriver: 

Men ännu en gång kära Ette tackar jag både dig och Gösta för att Ni äro stora 
människor.- Skall nu detta komma till stånd är jag ändå glad att ha lite tid på 
mig – och samla ihop mig – och bära mig hyggligt åt – Lugnt och klokt skall 
jag försöka handla, jag hoppas innerligt att du skall bli nöjd med mig – och min 
Bror också.1521 
 

Tydligen var det, som Hartman ansåg vara stort hos paret Coyet, att de 
understödde hennes planer på en comeback och inte såg det som en omöjlighet 
att en friherrinna också kunde vara en skådespelerska. Det faktum att Hartman 
även försäkrade sin svägerska att hon ska försöka handla lugnt och klokt, 
innebar att hon själv ansåg sig ofta agera oklokt och impulsivt, eller att 
svägerskan tyckte det och hade sagt det till henne. Dessa personlighetsdrag 
kunde gå an för en diva, men inte för en högadlig dam i societeten. Men i 
första världskrigets inledning var tiden kommen då plikten att göra 
insamlingar i välgörenhetens namn gjorde vissa saker respektabla som förut 
hade varit omöjliga, som exempelvis för en friherrinna att ställa sig på en scen 
och underhålla en betalande publik. Wayne Koestenbaum skriver: ”Any 
staging of desire involves the comeback sentiment, which Freud called 
’uncanny’: the long-hidden tresure (a body part, a beloved) rises once more to 
conciousness.”1522 Nu skulle Hartmans sedan länge dolda konstnärskap åter 
visas fram för offentligheten och beundras, men för en gångs skull var 
Hartman fel ute i sin timing. 

Dramaten hade under hösten 1914 engagerat skådespelerskan Signe 
Kolthoff för ett längre gästspel. Kolthoff (1881-1961) som var född och skolad 
i Sverige hade, som så många andra svenska skådespelerskor, under en längre 
tid varit engagerad vid Svenska Teatern i Helsingfors där hon både hade 
arbetat upp sin teknik och skaffat sig erfarenhet genom att få spela många 
roller inom olika genrer. Tor Hedberg ville inte låta Hartman gästspela först 
med sin tolkning, och därmed riskera att förstöra gästspelet för Kolthoff, men 
efteråt i januari ville han att Hartman skulle gästspela. Detta ställde sig 
Hartman i brevet till svägerskan först positiv till, antagligen i medvetenhet om 
att de skådespelerskor som försökt sig på rollen efter henne, Anna Pettersson-
Norrie, Constans Behrens och Johanna Dybvad, aldrig hade lyckats leva upp 
till Hartmans genomslagskraft.  

Ett par veckor senare den 15 december 1914 hade Kolthoff premiär i 
titelrollen i Madame Sans-Gêne på Dramaten och gjorde succé, även om alla 
kritiker inte var helt överbegeistrade. Detta fick Hartman att tveka. Hon 
skriver till Hedberg: ”Vet du, jag har funderat öfver Sans-Gêne, om det nu är 
någon mening med att jag gör den då Fröken Kolthoff gjort lycka i den och du 
har fulla hus ändå, så behöfver du kanske inte en dyr gäst.”1523  
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Hartman framställer här att hennes tvekan framförallt handlade om omsorg 
om teaterns ekonomi, att Dramaten inte längre är i behov av den draghjälp 
som hennes comeback skulle innebära, utan tvärtom skulle bli en onödig 
utgift. I nästa brev en vecka senare skyller hon att hon dröjt med att ge klart 
besked på att hennes svärmor blivit hastigt sjuk. Därefter framträder den 
verkliga orsaken: ”Men vet du att jag tycker det vore gräsligt att göra ’Sans-
Gêne’ nu genast efter Fr. Kolthoff. […] Jag vill gärna behålla den lilla gloria 
som strålar om mitt förra konstnärskap. Kanske ’Sans-Gêne’ vore lämplig 
senare om man fick värma upp pressen något först.”1524 Hartman lade även 
fram ett förslag på hur hon skulle bearbeta pressen till sin fördel. Hon skriver: 

Nu har jag en idé som du kanske tycker låter tokig men det är ändå inte så tokigt 
tror jag – att för Landstormen göra mina två gamla glans roller ”I telefon” och 
”Räddande engeln”– Svimma inte! Jag tror ändå att det ej vore så galet. Jag 
skall åtaga mig att göra en något moderniserad typ av engeln – och där kan 
kanske inte Fr. Kolthoff rivalisera med mig – Jag tror på mina gamla 
Stockholmare och kanske det nya Stockholm skulle finna det lustigt också – 
antikviteter stå ju högt i värde f.n.! – Med Stina som Arla och mig som Gurli – 
Ja hvad säger du om det?1525  
 

Hartman försöker här locka Hedberg med att föreslå att hans fru Stina Hedberg 
skulle spela Arla som ju var den egentliga huvudrollen. Alldeles tydligt var 
Hartman angelägen om att spela, det var konkurrensen från Kolthoff som fått 
henne att tveka med Madame Sans-Gêne. Hartman förstod sannolikt att 
kritiken skulle jämföra henne med den tjugo år yngre skådespelerskan. 
Hartman hade lämnat scenen på höjden av sin popularitet. Hon ville inte att 
hågkomsten av hennes storhet skulle skingras i hennes beundrares 
föreställningsvärld.1526 Den risken ville hon inte ta – ännu. 

Vad Hedberg svarade är okänt, men utifrån Hartmans svar propsade han 
troligtvis på att det var Madame Sans-Gêne hon skulle spela. Han gav henne 
också sina ekonomiska villkor. Dessa i kombination med att skådespelaren 
Bror Olsson, som spelade Napoleon redan på Hartmans tid, var engagerad 
annorstädes, gav henne orsak nog att avböja. Hon skriver till Hedberg: 

[O]ch så vilkoren 10% av bruttot tycker jag är för liten valuta för så mycket 
besvär; om det säljer för 3000 skulle jag få tre – nej det kan jag inte vara med 
om. När jag förr i världen gasterade var mitt pris 500 kr. per afton och det hade 
jag nog tänkt mig nu också och en garanti på tio gånger - Du förstår nog Tor, 
att om jag tar detta steg vill jag ha någon behållning af det.1527 
 

Att det var konkurrensen från Kolthoff som var den yttersta orsaken till att 
Hartman drog tillbaka sitt erbjudande om gästspel är troligt, men i vilket fall 
som helst var hon inte beredd att sänka sitt monetära pris. När Hartman sex år 
senare valde att göra comeback gjorde hon det trots allt med Madame Sans-
Gêne, men efter detta gästspel gjorde hon även I telefon och En räddande 



342 

engel. Och den sistnämnda pjäsen iscensattes i 1920-tals stil i kläder och 
utsmyckning. Denna iscensättningsidé var således Hartmans. 

Efter detta försök till comeback dröjde det till 1917 då Hartman uppträdde 
under två kvällar på operan i Stockholm med I telefon och Tillfälligheter. 
Motspelare var återigen Anders de Wahl.1528 Denna gång uppmärksammade 
Svenska Dagbladet att Hartman, som blev inropad ett tiotal gånger, berördes 
av ovationerna: ”Det var med en för hvarje gång synbart stegrad rörelse som 
friherrinnan Cederström mottog publikens entusiastiska hyllning, och innan 
ridån gick ned för sista gången såg man henne skynda ut från scenen med 
hufvudet sänkt i händerna.”1529 I detta känslomässiga läckage finns en av 
orsakerna till hennes återkommande comebacker. Hon saknade scenen och 
kommunikationen med publiken.  

Den 16 maj 1919 stod Hartman åter på scen i Skåne. Tillsammans med 
amatörer ur den skånska societeten spelade Hartman Frans Hedbergs 
Blommor i drifbänk. Själv gestaltade hon sin gamla glansroll Erika Larsson. 
Möjligtvis stod hon även denna gång även för regin. 

Strategier inför den offentliga comebacken 
År 1920 tog Bror Cederström avsked från sitt regemente. Nu sökte han en ny 
inkomstkälla. I Hartmans brev till sin svägerska vädrar hon oro för deras 
ekonomi. 1530 I det läget valde hon att utsätta sig för eventuell jämförelse med 
Kolthoff och gå tillbaka till scenen. Denna gång gjorde hon det med mannens 
goda minne. Hartman skriver till svägerskan: 

Bror talte med dig om fästföreställningen på Dramatiskan – och att du tyckte 
det var bra – sa’ han, äfven Kronprinsens hade tyckt det skulle bli roligt. Och 
då är jag glad – när du och Bror tycker det är bra. Tor H. har nu bett mig fortsätta 
som deras gäst, om jag vill godhetsfullt ta 500 kr. pr. kväll de ha ej råd till mer 
– och Bror tyckte jag kunde säga ja – tycker inte du det också – om jag spelar 
10 eller 20 kvällar i rad gör det mig ej mera besvär när pjäsen är inrepeterad, 10 
kvällar gör nu 5 tusen och 20, tiotusen – vore härligt.1531 
 

Här framkommer att Hartmans officiella comeback inte bara var med makens 
och svägerskans gillande, även kronsprinsparet hade uttryckt sig positivt. 
Hartman hade därmed kungligt beskydd för sin comeback. Dessutom gick 
vinsten för den första kvällen till välgörande ändamål med återuppbyggandet 
av Frankrike. Vad kunde vara mer passande än att Hartman bidrog till gagn 
för sitt gamla hemland. I brevet framkommer även att Hartman ska resa till 
Stockholm i maj för att repetera. Hartman resonerade på långfredagen 2 maj 
med sin svägerska:  

Jag ska idag skrifva till Tor Hedberg – du har rätt Maj är en dålig månad – men 
jag har lofvat att spela för Frankrike, de veta ej att mitt skäl till alt  – var att själf 
fortsätta. Tor är den envisaste människa i världen – och svår att komma tillrätta 
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med. – September går af sig själf han vill naturligtvis ha hjälp i maj – men jag 
skall föreslå honom det.1532 
 

Trots att svägerskan tyckte hon skulle spela vid en tidpunkt med mer 
publiktillströmmning gjorde Hartman sin comeback på Dramaten den 17 maj 
under den skyddande manteln av välgörenhet. Visserligen hade hon spelat i 
välgörenhetens namn många gånger innan, men den här gången var planen att 
fortsätta spela. Hartman avslöjade sin nervositet för svägerskan: 

Så fick jag igår svar från Dramaten att de ej kunde eller ville skjuta upp – 
öfverenskommelsen att spela i Maj – och att pängarne till Frankrike skulle 
skickas i Maj – ty de voro klara med sin insamling och skulle bara ha’ 
föreställningens pängar med – Ja – då kan jag ej göra annat än uppfylla mitt 
löfte -. Du hade rätt då du sa’ att jag är nervös. Allt är så mycket på en gång. 
Att Bror nu bryter upp – och så reser han ut-. Och så är jag både orolig och 
ångerköpt att jag sagt ja till Sans Gêne – när jag nu fått ner rollen och ser hur 
stor och ansträngande den är.-1533 
 

Bror Cederström passade på att göra en resa till Tyskland medan Hartman 
repeterade. Han reste dock till Stockholm och närvarade i publiken under 
comebacken på Hartmans uttryckliga begäran.1534 I Hartmans brev till 
svägerskan antyds att Bror Cederström förutom brist på tjänst dessutom hade 
förlorat mycket pengar på någon sorts affär.1535 Enligt en muntlig källa var 
detta ett allmänt känt skvaller, trots att ingen press nämner något om det.1536 
Möjligtvis kan detta även ha varit orsaken till att paret valde att flytta till 
Stockholm senare under 1920. De bosatte sig i en lägenhet som var betydligt 
mindre än i den i Malmö. I och med flytten slapp de skylta med sin dåliga 
ekonomi och dessutom förenklade det för Hartman att gå tillbaka till sin 
yrkesutövning. Under Hartmans första äktenskap med Victor Hartman hade 
hon under många år i stort sett fått försörja sin man. Nu upprepades historien 
i hennes andra äktenskap. 

Uppmärksamheten i pressen var stor när det blev känt att Hartman skulle 
göra comeback i sin succéroll. Nu påminde pressen även om Hartmans 
position som diva, vilket gav tillfälle att dikta om hur 1920 års divor på 
Dramaten var motarbetade av sin chef: 

Dramaten länge stängts för varje diva: 
Tor Hedberg mot dem varit mycket frän, 
rädd att hans eget rykte som – Sans-Gêne 
måhända kunde smått fördunklat bliva. 
 
Den kära Tosse – jag hans mod kan liva –  
det ryktet skall ej någonting ta hän!!! 
Ej ens ett sådant himlafenomen 
som friherrinnan Ellen rediviva. 
 
Dess ryktes glans kan ingen avund fläcka… 
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Men vad skall bli av Stina, Signe, Tyra 
och Tosses andra tonårskaravan?? 
 
Kanske som Du, så strålande och käcka 
om tre decennier får de kosan styra 
att spela ingenue vid Nybroplan!1537 

 
Signaturen La Nano som skrivit dikten framställer här en kamp mellan 
teaterchefen och Dramatens divor där grunden är teaterchefen/regissörens 
rädsla att divorna skulle överglänsa honom i publikens intresse. Att regissören 
eller auteuren under denna tid hade anspråk på den hierarkiskt högsta 
positionen i teaterhändelsen, framför stjärnskådespelarna, var således inget 
som hade undgått tidens press. En annan dikt hänvisade till det ekonomiska 
tillståndet på Dramaten: 

Ack ”Blommor i din drifbänk” visst, 
Thalia, slokade på stängel! 
Och på Dramaten var det trist, 
då ”Räddande det kom en engel”. 
 
En prydnad för societén 
blef nu som förr Dramatens tiljas 
förtjusande ”Madame sans Gêne”! 
”Låt oss för all del inte skiljas”! 
 
Och rädda stackars Hedberg, som 
med sina bokslut har så bråkigt! 
Hans sällskap var, förrän du kom, 
ett ”Sällskap där man har tråkigt”.1538 
 

Med hjälp av titlarna i några av Hartmans succéer framhäver dikten två 
motsättningar. För det första mellan Hartman med sin popularitet mot 
Dramatens dåliga ekonomi som hon nu ska rädda. För det andra mellan divan 
som gör Dramatens föreställningar underhållande och roliga, vilket ställs mot 
Hedbergs ”sällskap” som tråkigt. Här skrivs återigen fram hur Hartman som 
publikmagnet och diva varit saknad och att publiken svikit under Hedbergs 
repertoar, men kommer att fylla salongen.  

 Ellen Hartmans återuppståndelse 
Reaktionerna på Hartmans comeback den 17 maj 1920 var inte bara positiva 
- de var översvallande. Föreställningen gav eko ända till Frankrike där 
tidningen Figaro skrev om hyllningarna till Hartman. 1539 Det som framförallt 
förvånade kritikerna var den återuppståndna divans ungdomlighet och vigör. 
Teaterkritikern August Georg Brunius som mindes uppsättningen av Madame 
Sans-Gêne på gamla Dramaten tyckte att det ”känns en smula som trolleri att 
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man så efter mer än tjugo år med alla de omvälvningar, som denna tid fört 
med sig, skall kunna sitta på en teater och se tre av samma framställare 
[Hartman, Nils Personne och Bror Olsson] och ändå icke känna det hela som 
ett kuriosum”.1540 Visserligen noterar han att Hartman har en lägre tonstyrka 
än de andra, men tror att detta kommer att rätta till sig. Han frågar sig varför 
Hartmans rolltolkning berör publiken och menar att det beror på att  

figuren är känd inifrån och icke gjord utifrån! Här är icke ett spår av den tamhet 
och räddhåga som utmärker även våra bästa kvinnliga (och manliga) 
konstnärers sätt att arbeta och utforma. […] Stundom är hon djärvare och 
blodfullare än någon av sina yngre kollegor; det allra bästa är väl det intryck av 
folklig esprit som hon ger, den mustiga humor som kringstrålar hela hennes 
väsen. Och så denna konsekvens och fulla samverkan mellan alla 
uttrycksmedel, talets, blicken, åtbördens logiska samhörighet, så att ingenting 
verkar gjort eller efteråt påklistrat.1541 
 

Brunius framhåller hennes tekniska briljans, men även en klarhet i förståelsen 
av figuren. Brunius menar att hon är djärvare och tydligare i sina uttryck än 
skådespelarna i generationen efter henne och ger även en eloge till hennes 
uttryck av folklig humor. Denna recension visar att Hartmans spelstil inte 
uppfattades som förlegad 1920.  

Trots att källorna visar att Hartmans plan var att fortsätta med sina gästspel 
för att kunna försörja sig själv och sin man, nekade hon offentligt att hon skulle 
gå tillbaka till scenen på heltid. När hon får frågan av en reporter för Svenska 
Dagbladet, svarar hon: 

Jag är för klok till en sådan dårskap, säger Ellen Hartman. Och allt det 
fruktansvärda arbetet och risken och oron – nej, på inga villkor! Nu skola min 
man och jag resa utomlands, sedan, i höst, bosätta vi oss i Stockholm, som är 
så förändrat, men ändå är mitt eget älskade Stockholm. Och så skulle jag… Nej 
jag är klokare än som så. Men det vore roligt att få göra en ny roll, en gammal 
roll, jag har sett så många gamla, lustiga, stiliga människor i Skåne. En sådan 
roll skulle jag vilja göra – men, o nej, på inga vilkor.1542 
 

Den finns en ambivalens i hennes dementi. Hon vill inte återvända till scenen, 
men vill ändå göra en ny roll där hon får spela gammal. Det framgår också att 
hon har betraktat människor hon mött i Skåne, sannolikt från överklassen, och 
dagdrömt att få använda dem som inspiration till en ny karaktär. I intervjun 
berättar hon även att hon fått förslag att filma ”för gager, så man tappar 
andan”, och att hon var frestad att tacka ja. Även detta motsäger hennes 
uttalade dementi. Efter succén med sin comeback skriver Hartman till 
svägerskan:  

Att jag såg framtiden mörk – då det ej sågs några utsigter att själf kunna 
förbättra dem, men Gud har alltid hjälpt mig i pröfningens stund och jag är nu 
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så oändligt tacksam att han gifvit mig krafter att jag själf kunnat förtjäna hvilket 
jag aldrig vågade hoppas eller tro.1543 

 
Detta är första gången som Hartman talar om någon sorts gudstro. Tydligen 
fanns bakom hennes tro på sig själv en sorts förtröstan på en högre makt. 
Citatet tydliggör även att hennes comeback hade haft ett gensvar från publiken 
som gick utöver vad hon själv hade förväntat sig. Hartman hade hoppats få 
göra tjugo representationer; hon fick i själva verket göra tjugofem innan 
sommaruppehållet. Hon var ännu efter tjugo års uppehåll en publikmagnet. 
När hon under sommaren skrev brevet till svägerskan hade troligtvis 
ytterligare gästspel redan planerats. 

När Hartman fyllde sextio år den 31 juli uppvaktades hon med ett porträtt 
av Axel Jungstedt. Det hade köpts genom en insamling av bland andra Gustaf 
Fredrikson, Tor Hedberg, Olga Björkegren-Fåhreus, Klas Fåhreus ”jämte 
andra personliga vänner av hennes konst”, i syfte att skänkas till Dramaten dit 
det överlämnades i november 1921.1544 Tavlan hängde i Paulikaféet, men stals 
i mars 1945 och har aldrig återfunnits.1545 Att hennes porträtt hängde i det nya 
Dramatenhuset ökade även hennes status. 

Under hösten 1920 repriserade hon Madame Sans-Gêne och repeterade 
samtidigt upp nästa gästspelsföreställning. Vi skiljas av Victorien Sardou hade 
premiär den 25 november 1920 i regi av Karl Hedberg och kom att spelas 
tjugosex gånger, exklusive ett gästspel i Skåne. Denna gång påtalas dock att 
Hartman egentligen var för gammal för rollen, även om hennes ”kroppskultur 
är beundransvärd”.1546 En annan kritiker ger rådet att ”hålla den närgångna 
kikaren borta”.1547 Återigen diskuterades Hartmans spelstil: 

Ellen Cederström stiger in i salongen och serverar gästerna té med det maliciösa 
småleende och de lätta, eleganta rörelser, som höra henne till. Man tänker först: 
det är något onordiskt i hela företeelsen, sådan den är byggd fysiskt och andligt, 
i företräden och svagheter. En förunderlig balans och teknisk fasthet, en djärv 
och lycklig frihet inom scenens ram och en egendomlig hårdhet i tonfall och 
sätt att vara. Jag kommer att tänka snarare på några italienska skådespelerskor 
av äldre skola än på de franska. Cyprienne är hetare, sensuellare, farligare än 
Ellen Hartmann någonsin kunnat framställa henne; både Betty Nansen och 
Hilda Borgström hade toner för den delen av hennes väsen; men ingen gav så 
fulländat den tekniska rytmen i rollfiguren, så att man njuter med andlöst 
välbehag det framströmmande ordflödet i andra aktens långa tirad och med hela 
sin varelse känner de nyckfulla kasten i den lilla varelsens stämningar. Men 
hårdheten blir i sista akten en smula för farsaktig och torr, […].1548 
 

Hartman, som här blir kallad för en företeelse, skrivs fram som något icke-
nordiskt som mer påminner om några äldre latinska skådespelerskor med en 
hårdhet i både tonfall och mental inställning som i sista akten ansågs övergå i 
för mycket farsspel. Hennes tekniska rytm beskrivs som unik och kritikern 
njuter av hennes framställning av de långa monologerna och kast i olika 
känslostämningar. I citatet framträder en spelstil från gamla Dramaten som 
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1920 hade gått förlorad, ett osentimentalt driv och dynamisk rytmisering i 
repliken samt teknisk precision i både röstbehandling och gestik, samt 
sannolikt en smått kylig mental inställning. Hartman, precis som Fredrikson, 
framhävde ironin på känslosamhetens bekostnad. Det var drivet och den 
tekniska briljansen som framstod stundom som hård och chargerad för 1920-
talets åskådare. Även Bo Bergman påtalar detta: 

Friherrinnan Cederström spelar alltjämt fru Hartmann med förbluffande talang 
i att trotsa naturlagarna. I grimeringen kunna åren märkas, i figur och spel, 
mycket litet. Det skulle då – beträffande det sistnämnda – möjligen vara 
chargeringen som man kunde hänga upp sig på. Men skådespelerskan har alltid 
tagit sina roller på det viset. Hon har gjort teater, och här är det ju teater först 
och sist. Hon har inte behärskats av uppgiften, hon har behärskat den, jonglerat 
med den, bollat och trollat för publiken. Men vilken skicklighet, vilken förmåga 
att inte släppa ett moment förbi utan att låta det ge vad det kan. Och som med 
spelet så med dialogen. Inte en stavelse går förlorad.1549  
 

Bergmans kommentar att friherrinnan Cederström ännu spelar fru Hartman, 
ger en antydan om den nimbus som låg bakom begreppet ”fru Hartman” och 
som ännu 1920 var en institution för den del av publiken som hade 
frekventerat gamla Dramaten.  

Även i Bergmans lyriska utläggning finns det en dubbelhet. Bergman 
antyder att Hartmans tekniska briljans var fullkomligt njutbar, men ändå hade 
en viss kyla över sig. Skickligheten i hennes bravurscener imponerade ännu, 
men saknade en kvalitet som nu hade blivit modern; det som han kallar att 
behärskas av rollen. Bergmans tal om att Hartman framför allt gjort teater, 
visar på det som många recensenter kallar stjärnspel. I Hartmans tekniskt 
fulländade stjärnspel åskådliggjordes hennes status som diva. Sven Erik 
Söderman som skrev för Stockholms Dagblad menade att hennes tolkning av 
Cyprienne avslöjade ”en extraordinärt individuell personlighet och en teknik, 
som i sin fulländning alltid verkar modern”.1550 Hartmans ungdomsvän Daniel 
Fallström var däremot inte lika begeistrad tots att han beundrade hennes 
”brio”. Han skriver: 

Men det man kan anmärka på var att spelets takt blev något chargerad. Det 
spelades fars i stället för komedi. Skådespelerskan överdrev lustigheterna, hon 
förvandlade i sista akten den förtjusande lilla Cyprienne till en elegant 
varietédiva ute på äventyr. Detta lagom fattades – detta lagom som är så 
oundgängligt för att Cyprienne ska bli vad Sardou avsett.1551 

 
Fallström intygar dock att Hartmans tolkning ”knep Publiken”.1552 Fallström 
tycker att Hartman blir för vulgär i sin femininitet. Hon tar fram humorn för 
mycket och spelar för fort. Spelets takt går över i farsspel enligt Fallström. 
Detta var inte åsikter han hävdade när Hartman ursprungligen spelade 
Cyprienne på 1890-talet. Det är fullt möjligt att Fallström som åskådare vant 
sig vid tidens lugnare speltempo. Men han, som flera kritiker, tar sig även 
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rätten att berätta för läsarna hur Sardou hade menat att Cyprienne skulle 
gestaltas. 

Dramatenuppsättningen gjorde i mars 1921 ett gästspel i Malmö. Svenska 
Dagbladet noterar att en stor del av publiken tillhörde den skånska societeten 
och konstaterar: ”Vad som under friherrinnan Cederströms långa Malmötid 
förmenats de teaterintresserade härstädes har äntligen nu, då hon icke längre 
är Malmöbo, förunnats.”1553 Även när Hartman året efter gästspelade på 
Dramaten som Agapetus i Blanches Dardanell och hans upptåg på landet, 
påpekades att bland Hartmans publik fanns många från aristokratin: ”De andra 
friherrinnorna sutto i går i salongen och hade roligt av hjärtans lust åt hennes 
nåd Agapetus, liksom vi andra. Det föreföll nästan som om friherrinnan stått 
på scenen förut någon gång i sitt liv.”1554 I citatet finns en klar ironi över att 
Hartmans skådespelarkarriär tidigare tigits ihjäl inom aristokratin i 
respektabilitetens namn. 

Under våren 1921 hade Hartman premiär på ett nytt program. Nu var det 
enaktarna Tillfälligheter, I telefon och En räddande engel som spelades 
tjugotre gånger. Nu skrevs Hartman fram av Aftonbladet som ”en den 
naturliga och omedelbara replikföringens sista representanter på svensk 
scen”.1555 Stockholms-Tidningens recensent skrev att gamla Dramaten på 
allvar flyttat in i huset vid Nybroplan och hoppades att Hartman återigen 
skulle spela rollen som en räddande ängel för Dramatens dåliga ekonomi.1556  

Hartmans gästspel inspirerade pressen till divakoden dikter till divan. 
Svenska Dagbladet publicerade journalisten och manusförfattaren Guido 
Valentins dikt till Hartman:  

Dramatens scen är inte mer densamma,  
sen man fick dit den backfishyra Ellen,  
som spelar fjortonårig tös om kvällen -  
men är om dan den tösens mammas mamma.”1557  
 

Valentin betonade Hartmans förmåga att som gammal spela ung och avslutar 
dikten med att konstatera: ”Och denna scen behöver er, min fru, / ty bland dess 
damer finns i detta nu / nog ingen annan som kan spela ung!”1558  

Trots publikens entusiasm ifrågasatte Socialdemokratens kritiker deras 
motivation: ”Är det inte, när allt kommer omkring, mera konststycket än 
konsten som drar, när man slåss om biljetter för att se en skådespelerska i en 
backfishroll, som hon kreerade på 80-talet?”1559 I recensionerna för 
plockprogrammet påpekades i stort sett alltid Hartmans ålder oftast med 
beundrande förvåning. Men trots uppskattningen och trots Valentins intygan i 
dikten ovan att ingen kunde förkroppsliga ungdom som Hartman, började 
hennes ålder skrivas fram som ett problem. Redan i Madame Sans-Gêne ansåg 
Hinke Bergegren att Hartman ”tvingas att ’gå på’, forcera, och hon verkar, 
trots ledighet och fart, allt för gammal, synnerligast i prologen”.1560  
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Det vore konstigt om inte Hartmans ålder skulle ha anats i hennes 
anletsdrag, frågan var mer hur mycket publiken var villig att godta den 
överenskommelse om hennes ungdom som föreslogs från scen. Med tanke på 
beläggningen och antalet föreställningar var tydligen många beredda att 
acceptera den, vilket Olof Byström, som såg Hartman som ung man, vittnade 
om: Han berättade: ”Det gick utmärkt. Hon var alldeles förtjusande. 
Flickaktig i röst och gestik. Fast vi visste att hon var äldre, var hon fullt 
trovärdig som ung flicka.”1561 Även Bo Bergman godtog Hartmans ungdom. 
Han skriver: 

Det är en fjortonårig flickunge som skall spelas – och åtminstone figuren och 
rörelserna, ge en illusion så att man nästan känner sig bönhörd över hövan. Man 
fruktar för att allt ska gå sönder. Men det går inte sönder. Det blir inte 
obehagligt. Man kastar till sist, en smula trött, all annan kritik än kritiken över 
rollens publiktricks och över publiken själv, som alltjämt är lika betagen av 
scenerna med pudervippan, kudden och tofflorna.1562 

 
Bergman kan inte låta bli att imponeras av Hartmans illusoriska 
ungdomlighet, även om han tycker publiken visar sin låga nivå på bildning 
genom att roas av Hartmans publikfriande spel som Gurli i En räddande engel.  

Den 27 september 1921 hade Hartman återigen ett gästspel på Dramaten 
med Blanches Dardanells upptåg på landet. Föreställningen hade först givits 
under maj som en matiné för Sveriges författareförening.1563 Tecla Åhlander 
spelade Agapetus mamma, precis som hon hade gjort på 1890-talet, men 
annars var ensemblen i stort utbytt när föreställningen togs upp på hösten. 
Aftonbladet meddelade att Agapetus redan vid första entrén tog publiken ”med 
storm enbart genom sin löjliga uppsyn under den röda, rufsiga peruken och 
sitt kavata uppträdande, där han gick omkring och slickade på sin jättesmörgås 
och ”sa’ detsamma som mamma”.1564 Social-Demokraten meddelade att 
salongen var välbesatt, ”om det också inte innebar fullt samma sensation som 
hennes gästspel under förra spelåret”.1565   

Enligt tidningen började publiken vänja sig vid Hartmans gästspel. Att hon 
fortfarande drog folk var dock ovedersägligt, men denna gång fanns det hos 
flera skribenter en klar kritik mot pjäsvalet. Dagens Tidning skrev att salongen 
var fullsatt, vilket var ovanligt för Dramaten, men tillade: ”Om teatern med 
detta pjäsval har träffat allmänhetens smak, är det ju glädjande för den förra 
men icke så alldeles smickrande för den senare.”1566 Den stora publikens 
förtjusning över pjäsvalet bevisade, enligt denna kritiker, att den stora 
allmänheten var obildad. Här återkommer domen över publiken, som 
uppskattar lättare och komisk dramatik, som dum och obildad. Dessutom 
förstod den inte att teaterledningen utnyttjade dess godtrogenhet genom att 
göra sig en god kassa på den undermåliga pjäsen. Liknande åsikter 
återkommer Bo Bergman till i sin recension. Han skriver:  
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Dramatiska teatern har gripit till August Blanche och Ellen Hartman. Ske 
Herrans, d. v. s. Publikens, vilja! Scenisk konst är för massan detsamma som 
sceniska konster, och teaterkärleken blott konster. Det är favoriterna och 
upptågen som dra. Och nu har man alltså fått dem – och teatern har äntligen sett 
sina bänkrader fyllas igen.1567  
 

Bergman uttrycker en trötthet angående publiksmaken. Han verkar se den som 
simpel, att de mest uppskattar vad han kallar för ”konster”. Dessa citat tyder 
på att nya Dramatens teaterchefer under sitt första dryga decennium av 
verksamhet, inte hade lyckats med uppdraget att få publiken att värdesätta det 
som tidens teaterkonnässörer ansåg vara önskvärd scenisk konst. Det är också 
signifikativt att Bergman i recensionen kallar gästspelsartisten för Ellen 
Hartman, fast hon i rubriken benämns som friherrinnan Ellen Cederström. 
Genom att använda hennes ikoniska artistnamn länkar Bergman dessa gästspel 
med Hartmans dominans på gamla Dramaten på 1890-talet. Även när han 
recenserar hennes insats i föreställningen läcker en viss trötthet igenom: 

Allt är vid det här laget sagt om hennes [Hartmans] konst. Sedan man för 
femtioelfte gången konstaterat det eviga ingenuefenomenet, beundrat 
diktionen, skrattat åt det som skall roa och som alltjämt roar i framställningen 
– tjuvpojkshumöret, klaunkonsterna, solglittret, den oförbännliga vituositeten – 
så går man lugnt hem, viss om att hur allt här i världen förändras, så blir Ellen 
Hartman sig lik. Hennes rapport med publiken likaså.1568 
 

Den radikala socialisten Hinke Bergegren skrev i sin recension att det var 
”både besynnerligt och löjligt” att Hartman återigen gästspelade, att 
repertoaren ”som väljs för hennes skull, är rätt tarvlig” och att Blanches 
lustspel ”passar en förstadsteater, inte landets s. k. främsta scen: om också en 
roll finns däri, som passar – friherrinnan Cederström”.1569  

Det finns en politisk agenda bakom hans ord som påminner om opinionen 
mot Hartman i slutet av 1890-talet. Lustspel ska spelas på så kallad 
förstadsteatrar, vilket betydde en teater i förorten eller stadens utkant med 
huvudsakligen en arbetarklasspublik. Bergegren anser således att 
nationalscenen inte ska spela en viss typ av repertoar, som är mer folklig och 
komisk. Bergegren avslöjar också en tydlig irritation över Hartmans gästspel 
överhuvudtaget. Hans ironiska påpekande av Hartmans titel som friherrinan 
Cederström antyder att han ansåg att teaterledningen fjäskade för Hartman 
eftersom hon var del av aristokratin. Hartmans position som diva, som fick 
excellera i sina gamla succéroller, hjälpte säkert till att provocera honom, 
Framförallt var det repertoaren som var stötestenen, men även spelstilen. Han 
skriver: 

Hon är rolig som Agapetus. Och särskilt slår hon an på barn. Bakom mig satt 
en pojke, som gång på gång exploderade av skratt. Och hade det varit 
annonserat som barnföreställning, hade jag ingenting annat sagt än att det är 
knappast värdig för landets s. k. främsta scen att – undantagandes vid julen – 
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anordna sådan tillställningar. Somliga scener är fullständigt clowneri! Det är 
skandal!.1570 
  

I citatet tydliggörs även Bergegrens syn att det var olämpligt att Dramaten 
spelade en pjäs som appellerade till barn. Enligt Bergegren var det under 
nationalscenens värdighet.  

Men citatet synliggör även att Hartmans spelstil provocerade honom. 
Bergegren ansåg att hon visserligen var rolig, men också för rolig. Vissa 
scener blev clownlika och detta var skandalöst eftersom de framfördes på 
Dramaten. Ögonblicksbilden av pojken som gång på gång exploderade av 
skratt åt Hartmans Agapetus, gör det mer begripligt vad en kritiker menade, 
när Hartman spelade Agapetus 1897. Den okände kritikern kunde inte förstå 
att hon som ”ett ungt fruntimmer” kunde så ”genomtränga det komiska”.1571 
Eftersom hon framkallade denna reaktion torde Hartman ha haft en 
exceptionellt humoristisk spelstil och en komisk timing. 

När Hartman återkom januari 1922 med ett nytt gästspel med sin sista 
succéroll Gurli blev Hinke Bergegren återigen provocerad av hartmans 
återkommande gästspel. Han skriver: 

Och hon, den 60-åriga, skall spela unga personer, än i byxor än i kjol. 
Konstnärligt är detta rent perverst. Och för den dramatiska konsten tillika 
skadligt. Förty teaterns unga skådespelerskor får inte, som sig bör, pröva sina 
krafter. Detta vore tusen gånger viktigare än att gamla överklassstockholmare 
ska få gå på den kära Dramaten och drömma sig tillbaka 25 år i tiden. Det är 
mycket roligt för dem, men konsten har inte råd med sådan lyx. Lika litet som 
det har med konst att göra, att friherrinnan Cederström lyckas, såsom termen 
lyder, för sin ålder förvånansvärt med de där uppgifterna. Det är nämligen inte 
meningen med en scenens skapelse på en första rangsteater, att den skall 
bedömas efter den agerandes ålder.1572 
 

Under dessa år var Dramaten i ekonomisk kris och Tor Hedberg hade just 
blivit avskedad som chef. Många andra kritiker påpekade att Hartmans 
gästspel med fulla salonger och många representationer var ett välkommet 
bidrag till Dramatens ansträngda ekonomi. Detta var inget argument som 
Bergegren verkar ha beaktat. Han provocerades av stjärnkulten runt Hartman, 
som dessutom var ingift i aristokratin, och att hennes publik var huvudsakligen 
äldre och från överklassen. Han provocerades även av att Hartman som äldre 
kvinna fick spela unga roller.  

Man kan fråga sig vad i detta faktum som han upplevde var så utmanande, 
förutom upprördhet å de unga skådespelerskornas vägnar? Jag tolkar det som 
en divakritik. Divan Hartman med sin dyrkande, nostalgiskt tillbakablickande 
publik, som ofta kom från överklassen, tog sig rätten att spela sina gamla roller 
där hon gestaltade unga kvinnor och även en pojke. Och hon gjorde det inte 
bara en gång, utan gång på gång i för tiden långa spelperioder, med komiska 
pjäser vilket Bergegren ansåg vara under Dramatens värdighet att sätta upp. 
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Hon tog sig rätten att ta plats. Och hon tog sig rätten att högljutt och uttryckligt 
låta sig dyrkas av sin publik som omgav henne med divakoder, som sannolikt 
Bergegren, och många med honom, hade hoppats dött ut. Det provocerade 
fortfarande. 

Bergegrens ambivalens kommer ändå alltid fram i hans recensioner, för, 
nästan till sin egen förargelse, han tyckte att Hartman var bra och erkände till 
och med att pjäsen hade ”lustiga poänger” och att ”friherrinnan var – 
förvånansvärt livlig, hoppade och dansade, sprattlade och bockade”.1573 Se 
bild nr. 16. Motvilligt måste han dock erkänna att Hartman spelade bra. Han 
skriver: ”Likväl vill jag inte förneka, att den gryende kärleken hos Gurli kom 
vackert och lyckligt fram.”1574 

Andra kritiker intygar att publiken var ”överförjust” och Hartman fick spela 
Gurli tjugofem gånger.1575 Aftonbladets recensent anser sig ha lösningen till 
Dramatens ekonomiska kris: ”Lägg om Dramaten till farsscen – Vasan kan då 
lämpligen bli tragediernas tummelplats – och ta inte upp andra stycken än de 
som hade framgång förr, så går allt i lås.”1576 Samma kväll som premiären av 
Gurli hade Knut Lindroths teatersällskap premiär för sin version av Gurli i 
Nyköping som de sendan turnerade med över landet.1577 Även Hartmans 
gästspel på 1920-talet påverkade således repertoaren hos landets andra teatrar, 
precis som hennes succéer gjorde under 1880- och 1890-talen. 

År 1922 avslutade Hartman sin gästspelsserie på Dramaten med en ny roll. 
I Paillerons Sällskap der man har tråkigt hade hon en av sina första stora 
succéer som den vilda ingenyn Suzanne. Nu gjorde hon sin sista nya roll i sin 
scenkarriär som Suzannes farmor hertiginnan de Réville. Hartman sade i en 
intervju: ”Det är också första gången i mitt liv jag skall spela en gammal dam, 
och det är verkligen sant att jag mste lägga band på mig hela tiden. Det är 
betydligt lättare att spela 14-åringar, det ligger mycket mera för min röst.”1578 
Hon avslöjade även i intervjun att dramatiker fortsatte att skriva pjäser till 
henne. Det hade lämnats en anonym pjäs till Dramaten skriven för henne. 
”Men det var för sent”, sade Hartman och förklarade att ”det får inte komma 
några flera frestelser”.1579 

I kritikernas ögon lyckades Hartman inte helt trolla bort sin ungdomlighet. 
Carl Laurin skriver i sin recension att hon påminde ”om en näpen gravyr från 
förra hälften av 1700-talet, en ung flicka i gumdräkt – la jeunesse sous les 
habits de la vieillesse […]. Friherrinnan Cederström hade just den käckhet, 
som den gamla damen skulle ha, och kunde ej hjälpa, att rösten lät som en ung 
flickas.”1580 Hartman uppfyllde inte den föreställning inom rådande 
teatertradition om hur äldre människor skulle se ut och bete sig. 
Teatertraditionen krävde helt enkelt att en äldre rollfigur skulle ha en röst som 
lät gammal; Hartmans röst lät för ungdomlig. Det finns ingen naturlag som 
säger att rösten åldras på ett påtagligt sätt, tvärtom kan många äldre behålla en 
timbre och kraft som inte avslöjar deras ålder, men på scen skulle rösten låta 
gammal om karaktären var ålderstigen. Uppfattningen om hur en karaktär ska 
se ut och låta var på 1920-talet högst levande. Hartman hade hamnat i en fälla 
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där hon ansågs för gammal för att spela ung och för ungdomlig för att spela 
gammal. Hinke Bergegren skriver: 

Utseende liksom dräkt var fullt acceptabelt. Men rörelserna var inte fina; de så 
roliga replikerna sades alldeles för vulgärt. Det störde, ja, förstörde. 
Hertiginnnans spiritualitet kom inte fram det ringaste och därmed degraderades 
hela rollen. Ellen Cederström blev applåderad av sina gamla vänner och av en 
del andra, som inte förstod att äran tillkom författaren som lät hertiginnan lysa 
med så många blixtar av kvickhet.1581 

 
Bergegren tyckte att Hartman spelade rollen för vulgärt genom att stryka 
under de humoristiska poängerna och röra sig på ett fult sätt. Det degraderade 
rollen, vilken betyder att Hartman i sin rolltolkning inte var tillräckligt 
aristokratiskt nobel. Dessutom förtydligar Bergegren att det var orättvist att 
Hartman fick applåderna och inte författaren. Således 1890-talets konflikt med 
författaren kontra skådespelaren och att publiken var för obildad för att förstå 
att skådespelaren inte var den som skulle hyllas. 

Under premiären märktes att Hartman var nervös. Aftonbladets recensent 
frågar sig om det var möjligt och fortsätter: ”Jaja, en alltför ensidig böjelse för 
ungflicksroller har kanske gjort övergången till spel i den verkliga åldern till 
en kinkig sak.”1582 Han ansåg dock att, trots att hon inte var tillräckligt 
aristokratisk och härsklysten för rollen, var hon ändå ”kvällens bästa 
behållning”.1583 I recensionen framkommer även att många av de yngre 
skådespelarna gjorde spelet tungt, framförallt de manliga. Takten i spelet är 
ett återkommande tema i recensionerna under Hartmans gästspel. Hartman 
spelade fortare med större driv. Denna spelstil hade på det nya Dramatenhuset 
och med en viss sorts naturalism i spelstilen försvunnit.  

Hartman uttalade sig om växelsspelet mellan åldrar i sina roller i en 
intervju: 

Nu efteråt kan jag kanske våga säga, att 19-åringen nog hade mina största 
sympatier, men jag är glad, att jag fick göra hertiginnan också, för jag ville 
äntligen en gång i mitt liv visa, att jag kunde göra annat än bara ingenuer, och 
jag tycker, jag lyckades tämligen bra, fast kritiken envisades med att jag 
verkade för ungdomlig. Men så är det ju också ett ganska långt språng från 
tonåren, där jag alltid varit van att hålla mig, och upp i den stadgade och 
världserfarna lustspelshertiginneåldern.1584 

 
Hennes uttalande att hon som sista nya roll på scen ville visa världen att hon 
inte bara kunde spela ingenueroller, speglar att denna åsikt hade plågat 
Hartman under hela hennes karriär, trots alla framgångar. Det antyder att 
denna ofrivilliga begränsning av rollfack hade gnagt på Hartman under alla år, 
trots att hon medgav att hon tyckte bäst om ingenuerollerna.  

Med en extrainsatt föreställning av Gurli tog Hartman återigen avsked från 
scenen. I en veckotidning publicerades en helsidesbild av Hartman i Gurlis 
kostym hållandes stora buketter.1585 Fotografiet är taget på scenen och divan 
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är omgiven av blomsterbuketter utlagda runt henne. En sann divapose av en, 
återigen, abdikerande diva. Aftonbladet påpekade att hon hade tagit avsked 
förut, som Ellen Hartman, men ändå gjort comeback som Ellen Cederström 
och ställde frågan om det kanske blev ytterligare en come back. Hartman 
svarade att nu hade hon ”ryckt upp teaterlusten med rötterna”.1586 Hon 
fortsatte: 

Ja, jag vet, att jag har sagt så en gång förut, men då var jag ju inte så gammal 
och förståndig och så säker på mig själv, som jag är nu. Teaterlusten satt allt i 
mig under alla de där åren ändå, scenen drog och drog, och när man så direkt 
frågade mig, kunde jag inte säga nej, jag måste upp på scenen en liten tid igen, 
om inte annat så bara för att känna, hur det kändes, och för att komma ihåg det 
litet bättre. Och teatern har ändå i alla tider varit mitt liv och min lust, så det var 
kanske inte så märkvärdigt, att jag inte kunde motstå frestelsen. Men nu är det 
slut. Absolut!1587 
 

Här erkänner hon att hennes längtan till teatern funnits i alla år och att det var 
den som var orsaken till hennes comeback. Visserligen spelade säkert paret 
Cederströms ekonomiska situation in, men det var lusten att spela som var 
huvudorsaken. Det visar inte minst hennes försök att göra comeback redan 
1914. Lusten till scenen hade aldrig gått ur henne. 

Hartman erkänner i Aftonbladets intervju att detta avsked visserligen 
kändes lite vemodigt, men hon påtalade, sin vana trogen, hur ”översvallande 
snälla och vänliga” åskådarna har varit. Hennes kärlekshistoria med publiken 
hade hållit sig levande. Slutligen öppnar hon ändå för en möjlighet till en 
comeback. Hon säger: ”På sin höjd att jag skulle kunna uppträda vid någon 
välgörenhetsföreställning någon gång – om man vill ha mig, men mera blir 
det inte. Absolut inte…”1588 

Två år senare, 1924, stod dock Hartman återigen på Dramatens scen i 
Madame Sans-Gêne i en välgörenhetsföreställning, men denna gång gavs 
endast andra akten med scenerna där hon ska lära sig hantera klänningens släp 
samt skäller ut Napoleons systrar för deras högfärd.1589 När Svenska 
Dagbladet uppmärksammade att det var femtio år sedan Hartman debuterade 
beklagade tidningen att det inte skulle firas med ett gästuppträdande eftersom 
”friherrinnan har förklarat att hennes tillbakadragande från scenen är 
definitivt”.1590 Men två år senare ändrade Hartman sig återigen och spelade en 
sista gång hela Madame Sans-Gêne. 
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Bild nr. 16. Ellen Hartman-Cederström som titelrollen Gurli, 1922, fotograf okänd, Kungliga 
Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek, Fotoarkivet. 
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Divakodernas återuppståndelse 
Som föregående avsnitt visat inspirerade Hartmans gästspel pressen till att 
skriva dikter till hennes ära. Detta var inte den enda divakod från gamla 
Dramaten som återuppstod i det nya teaterhuset vid Nybroplan under 
Hartmans gästspel. Redan under första föreställningen av Madame Sans-Gêne 
hade publiken applåderat Hartman inför öppen ridå.  Socialdemokraten 
skriver:  

Publikens entusiasm steg alltefter som spelet fortgick, och efter varje akt växte 
blomsterskörden. Efter sista akten ville bifallet aldrig taga slut, och föremålet 
för hyllningarna måste visa sig på scenen över ett halvt dussin gånger, slutligen 
nästan begravd under rosor och liljor.1591 
 

Efter tjugofem föreställningar var det dags för en avskedsföreställning innan 
sommaren. Vid applådtacket överlämnade Nils Personne, som under denna 
omgång spelade Lefevre, på teaterdirektionens vägnar en lagerkrans till 
Hartman och vid ännu en inropning fick hon en blomsterbukett från 
kollegorna som tack för ”ett oförgätligt samarbete”.1592 Aftontidningen skrev: 
”Sedan var det ytterligare inropningar i långa banor. Det var ett avsked, men 
ett sådant vari från publikens sida låg ännu mera ett särdeles kraftig manande 
au revoir.”1593 Som synes var det inte bara publiken som återupptog divakoder, 
utan så gjorde även pressen med sin divaprosa. Exempelvis Stockholms-
Tidningen avslutar sin notis med utropet: ”Alltså - au revoir Madame la 
Baronesse.”1594  Dagens Nyheter reporter intygade att det även hördes 
hurrarop från scenen ut i salongen då publiken avlägsnade sig.1595 Tydligen 
hurrade kollegerna för Hartman bakom ridån. 

Vid premiären av Vi skiljas var kungen närvarande. Hinke Bergegren 
vädrade sitt missnöje med att påpeka att Hartman för publiken gjorde ”en bock 
med överkroppen och neg djupt för kungliga logen, där någon av herrarna 
Bernadotte satt. Sådant där fjäsk bör det snart vara slut på.”1596 Bo Bergman 
påtalade på samma premiär att det var ”en lustig rapport mellan scen och 
salong som numera är sällsynt” och förtydligar att ”publiken slösade med 
applåder för öppen ridå ägnade alla de tre förstaplansrollerna, och 
korrespondensen över rampen var verkligen något av det gamla”.1597 Här 
framkommer att det på gamla Dramaten hade funnits en tydlig kommunikation 
mellan scen och salong som inkluderade divakoder, exempelvis applåder inför 
öppen ridå. Dessa hade medvetet försvunnit på nya Dramaten. Inför 
teaterhusets invgning 1908 annonserade ledningen att de inte ville att publiken 
skulle applådera skådespelarna efter en scen inför öppen ridå, utan begränsa 
sig till applåd efter aktens slut.1598 Hartmans gästspel inspirerade publiken att 
ta upp det gamla beteendet med scenapplåd.  
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Comeback medelst ny teknik 
När Hartman sade sig definitivt ha lämnat scenen 1922 efter gästspelsåren på 
Dramaten, lämnade hon inte skådespelarkonsten. Enligt Wayne Koestenbaum 
kan en comeback se ut på olika sätt, exempelvis är en skivinspelning efter sin 
pensionering att räkna som en comeback.1599 Som har behandlats i ett tidigare 
kapitel gjorde Hartman 1929 en grammofon-comeback med inspelningen av 
telefonmonologen i Victoria Benedictssons I telefon.1600 Hartman hade redan 
tidigare läst i radio i samband med att Henriette Coyet höll ett föredrag om 
träd och örter.1601 Vad Hartman läste är dock okänt. Men sex år tidigare, 1923, 
året efter sin pensionering från Dramaten gjorde Hartman en comeback inom 
en annan genre av den nya tekniken, filmen. 

När det tillkännagavs att Mauritz Stiller skulle regissera filmatiseringen av 
Selma Lagerlöfs populära debutroman Gösta Berlings saga, började pressen 
omedelbart spekulera om vilka skådespelare som skulle få äran att gestalta de 
välkända karaktärerna. Naturligtvis rörde spekulationerna framförallt vem 
som skulle få gestalta titelrollen, men även de andra karaktärernas 
rollbesättning engagerade. Ingen hade dock gissat på att Hartman skulle bli 
den som skulle få förkroppsliga grevinnan Märtha Dohna.1602  

När det blev känt att Hartman hade provfilmat ringde genast en reporter 
från Filmjournalen till henne för att få uppgiften bestyrkt. Hartman bekräftade 
att hon visserligen hade provfilmat, men visste ännu ingenting om resultatet. 
På frågan om hon såg fram emot att filma svarade hon ”att något särskilt roligt 
är det nog inte. Det är fasligt besvärligt. Jag tror, att man blir uttröttad, och 
vidare tror jag, att man får ont i ögonen”.1603 Hon medgav dock att hon inte 
visste tillräckligt för att uttala sig med säkerhet. Artikeln avslutades med 
förhoppningen att ”den beundrade och en gång så avgudade Ellen Hartman 
blir förevigad på filmen”. 

 På inspelningsplatsen 
Filmjournalen följde inspelningen av filmen och rapporterade i flera nummer 
från inspelningsplatsen. Dessutom gjordes intervjuer med 
huvudrollsinnehavarna samt med regissören. Intervjun med Hartman gjordes 
i hennes ”småblommiga” loge i Råsunda. Historikern Eva Blomberg, som har 
analyserat hur stjärnskådespelare framställts i Filmjournalen 1919–1953, 
menar att den intervjuande journalisten Inga Gaate föminskade Hartman i 
denna intervju, i jämförelse med de andra i ensemblen.1604 Blombergs åsikt 
bygger på att Gaate lyfter fram Hartmans rädsla både för filmarbetet och för 
regissören. Hartman hade alltid pratat om sin nervositet och rampfeber i olika 
intervjuer. Det var hennes sätt och en del av hennes offentliga persona. Hon 
var den dyrkade divan som aldrig tog sina sceniska triumfer för givna. 
Blombergs tolkning har sin grund enbart i Gaates andra intervjuer med de 
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medverkande i Gösta Berlings saga, men sett i ett längre tidsperspektiv går 
det att tolka som att Hartman även på ålderns höst bibehöll sin image. 

I intervjun framgår att Hartman vid tillfället var iklädd kostym, och 
sminkad i väntan på att eventuellt få göra någon scen. Väntan är den del av 
filmarbetet som Hartman förmedlade att hon tyckte var tråkig, men att hon 
fördrev tiden med att äta hembakat kaffebröd som hon bjöd journalisten på. I 
intervjun betonas att regissören Mauritz Stiller uppträdde auktoritärt på 
inspelninsplatsen genom att skrika åt sina medarbetare. Stiller var allmänt 
känd för att ha ett hetsigt temperament. Gaate beskriver stämningen: ”En 
stämma dånar rungande nerifrån ateljén. ”Gud, är det Stiller, som ropar då 
störtar jag”, viskar hon [Hartman]. Vi lyssna båda med återhållen andedräkt. 
Nej, det var någon annan arm syndare det gällde.”1605  

Här blir det tydligt att Hartman var rädd för Stiller, eller i alla fall hade en 
oerhörd respekt för honom. Hon var redo att genast avbryta intervjun och 
störta ner till inspelningen. Med Stiller mötte Hartman en ny kultur med de 
nya mästerregissörerna. Stiller kan kallas för en föregångare till de så kallade 
auteurerna eftersom han inte tvekade att förhålla sig fri från boken i utförandet 
av manuset till filmen. Vissa av de nya så kallade mästerregissörerna, 
exempelvis Stiller och Olof Molander på Dramaten, hade en auktoritär 
arbetsmetod och förväntade sig att alla skulle lyda deras minsta vink och alltid 
stå till pass och vara redo när regissören ansåg sig behöva dem. Troligtvis hade 
Hartman aldrig mött denna kultur tidigare, i alla fall inte i Sverige. 

I intervjun avslöjar hon också sin rädsla för själva filmskådespeleriet. 
Blomberg ser detta som en förminskning av skådespelerskan. Det går även att 
läsa detta som att Hartman var medveten om att en annan skådespelarteknik, 
än den för scenen, krävdes för film och att hon gärna ville diskutera detta. På 
frågan hur det känns att filma svarar Hartman: 

Jo, det skall jag säga er. Precis till och med. Alldeles som om man kastat mig i 
sjön: jag kan inte simma, men jag säger mig, att jag på något sätt anständigtvis 
måste taga mig i land. [---] Kan ni tänka er, jag har inte fått se min provfilm. 
Regissör Stiller säger, att det är onödigt, och jag, jag litar blint på honom. Lite 
ruskigt är det, förstås, ty här skall jag spela någonting för mig alldeles nytt: ett 
intrigant fruntimmer, och det ligger inte för mig. Men ett säger jag: blir det inte 
bra, det här, så mördar jag regissör Stiller.1606 
 

Här visar Hartman en ambivalens i sitt förtroende för regissören. Visserligen 
säger hon sig lita blint på honom, å andra sidan är hon beredd att döda honom 
om det inte blir bra. Hon liknar det vid att vara kastad i djupt vatten utan att 
kunna simma. Upplevelsen av att inte veta på vilken nivå hon skulle lägga 
spelet förstärktes av att den intriganta Märtha Dohna var en typ som Hartman 
inte var van att spela. Här kunde hon inte spela ut det glittrande glada, som i 
den segrande flickaktigheten, utan var tvungen att plocka fram en annan sida. 
Detta, i kombination med den nya spelstilen som krävdes för film, gjorde 
troligtvis Hartman dubbelt osäker. Med kommentaren att hon ska mörda 
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Stiller om det inte blir bra, framkommer även att Hartman var medveten om 
att hennes insats i filmen skulle kunna påverka bilden av hennes konstnärskap 
i historiens ljus. En skådespelares insats i en teaterföreställning lever endast 
vidare i åskådarnas minne samt i de omdömen som skrivs ned. På film finns 
skådespelarens insats kvar för senare generationer att bedöma. 

Hartman återkommer till liknelsen att vara kastad på djupt vatten när hon 
ska förklara hur det känns vid inspelningsögonblicket när Stiller säger ”Är vi 
klara nu? Var så god!”1607 Hartman säger:  

Ser ni, det kan inte beskrivas. Ja, tänk på simningen. Huvudet ovan vattnet bara, 
i land skall du! Men ve den, som inte har snabb uppfattning. En halv minut 
innan har man fått veta vad man skall göra. Hade jag inte den känslan, att 
regissör Stiller ser tvärs igenom en, in i ens innersta gömslen, att han t. o. m. på 
förhand vet vad man kommer att ge, då skulle jag vara rädd. Nu litar jag fullt 
på honom, som på gud fader.1608 
 

Här framkommer återigen att hon sätter sin tilltro till Stillers kunnande som 
regissör. Hartman understryker till och med den nya regikulten med att 
jämföra geniet Stiller med gud fader. Hartmans beskrivning av inspelningen 
tydliggör även att skådespelarna inte i förväg var informerade exakt om vad 
de skulle göra, utan fick sina instruktioner direkt innan kameran rullade. Detta 
arbetssätt var naturligtvis praktiskt för regissören som därmed kunde tillåta 
sig viss improvisation, men inte lika praktiskt för skådespelarna som 
därigenom inte kunde förbereda sig. Detta förminskade skådespelarnas makt 
över gestaltningen och tvingade dem att, precis som Hartman, lägga all sin 
förtröstan att spelet skulle lyckas på regissören.  

Intervjun slutade när att arbetsdagen på Råsunda tog slut. Hartman 
konstaterade för Gaate att hon hade väntat hela dagen på att få spela, men nu 
fick hon gå hem utan att ha stått framför kameran. Så här hade hon inte tänkt 
sig att det var att filma ”men som det en gång är: en upplevelse är det i alla 
fall. Jag ville inte ha det ogjort”, sade hon.1609 Huruvida Hartman fick fler 
erbjudande att filma är okänt, men hon gjorde aldrig om det. 

Filmrollen Märtha Dohna 
Mauritz Stillers film Gösta Berlings saga hade premiär 1924 och är mest känd 
som Greta Garbos genombrottsfilm som tog henne till Hollywood. Märtha 
Dohna, som spelas av Ellen Hartman, är charmant, manipulativ och elak som 
i ursprungshistorien, men vissa scener hon spelar finns inte i boken. Hartmans 
Märtha Dohna och hennes imbecille son Henrik Dohna, spelad av Torsten 
Hammarén, står för ett komiskt inslag i filmen. Mor och son framställs av både 
Hartman och Hammarén med humor även om Hartman också har ett tydligt 
demoniskt utspel. Här fick hon ytterligare en chans att visa att hon kunde spela 
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andra typer än ingenuer och denna gång i ett medium som kunde bevaras för 
eftervärlden. 

Första gången man får se Hartmans Märtha Dohna, sitter hon i en fåtölj 
med fötterna på en fotpall, som på en tron. Man ser henne från andra sidan 
rummet i profil framför ett fönster. Hon är gråhårig. Inga Gaate beskriver 
hennes utseende i intevjun som ”den sirligaste, delikataste Meissendocka. 
Ansiktet som en kamé”.1610 Bakom henne sysslar en piga med något. Märta 
Dohna pudrar sig intensivt och speglar sig i handspegeln hon håller i vänster 
hand. 

Hon kallar pigan till hjälp och i detsamma blir hon synlig i en bröstbild. 
Kameran är placerad bakom henne så vi betraktar henne, som hon själv, 
igenom en stor spegel. Pigan hjälper henne att sätta på en mörk peruk i 1830-
tals modell, medan grevinnan genom urringningen stoppar in kuddar under 
brösten. 

Man ser att hon säger: ”Aj!” rycker till och vänder sig om och skäller ut 
pigan, drar henne i örat och skickar sedan iväg henne för att avsluta toiletten 
själv. Härmed har Hartman satt karaktären som fåfäng och egoistisk, men 
berättat med en lätt burlesk humor. De redovisade bröstinläggen var ett typiskt 
inslag i Hartmans spelstil. I intervjun framkom att Hartman som Märtha 
Dohna bar en så kallad fat suit för att se tjockare ut.1611 Denna kostym använde 
hon sig av i sitt spel, precis som hon tidigare hade brukat begagna sig av 
rekvisitan på scen. Antagligen var de redovisade bröstinläggen en fysisk 
handling som vissa kritiker skulle ha kallat chargerat.  

När hon återkommer i bild får hon syn på något genom fönstret och byter 
tempo och tar upp lornjetten. Ett ungt par promenerar i trädgården. Hon ler 
tillfredsställande och tar ett långsammare tempo när hon vänder och går in mot 
rummet. Genom en gest med lornjetten signalerar hon att hon tar ett beslut. 
Hon sätter sig ned för att skriva ett brev. Hon tänker efter vad hon ska skriva, 
beslutar sig och doppar fjäderpennan i bläck. Vänd mot kameran tänker hon 
efter vad hon ska skriva genom att se uppåt. För ett kort ögonblick ser hon i 
kors. Det går så fort att man inte kan vara säker på att så är fallet, men fryses 
bilden syns det. Detta är en fysisk handling som kan karaktäriseras som 
Hartmans slapstickartade humor och som troligtvis vissa kritiker hade 
irriterats av. Hartmans Märtha Dohna redovisar tydligt att hon bestämt sig för 
vad hon ska skriva och skrider till verket. 

Här klipps scenen till det unga paret i trädgården som är Gösta Berling och 
Märthas unga styvdotter Ebba Dohna, som ska ärva godset om hon inte dör 
eller gifter sig ofrälse. Det är om dem brevet handlar. Märtha Dohnas plan går 
ut på att styvdottern ska bli kär och gifta sig med Gösta Berling och således 
bli arvlös, till förmån för Märthas son Henrik. Bilden återvänder till 
brevskriverskan som lägger ner pennan och läser igenom vad hon skrivit. Hon 
småler åt sina egna ord, läser vidare, sänker brevet i tanke, tar lite luktsnus, 
tänker efter igen, beslutar sig och skriver. Hartman är ren i sitt spel. Hon gör 
inte för mycket, inte för lite. Varje åtbörd och temposkiftning signalerar 
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karaktärens inre process. Hon redovisar tydligt sin undertext som i 
berättarteater. Åskådaren kan följa hennes tankar och känslomässiga 
inställning.  

I många scener är Märtha Dohna den som driver intrigen och därigenom 
handlingen. En scen som utspelar sig på en bal, börjar med att hon sitter i en 
soffa när en man kommer och bjuder upp henne till dans. Hon tackar nej 
genom att avvärjande vifta med händerna framför sig och le insmickrande. 
Den attityden släpper hon genast då mannen försvinner och hennes svärdotter 
Elisabeth Dohna, spelad av Greta Garbo, uppenbart bekymrad, kommer och 
sätter sig. Avvaktande och kyligt förhör sig Hartmans Märtha Dohna om vad 
som står på och fortsätter, när hon hört svaret, att inviga Elisabeth i sin plan 
om styvdottern. 

Ellen Hartmans rollfigur kryper upp inpå sin svärdotter, lite för nära, livligt 
pratande. Detta är ett återkommande beteende för Hartmans Märtha Dohna 
även i andra scener och ger associationer till en ond demon i tantgestalt. När 
hon upptäcker att styvdottern åhört deras samtal, suckar hon och tar sig för 
bröstet. Denna rörelse är ett exempel på en typiskt tidsbunden teatergest.  

I en annan scen, där hon ska locka svärdottern att avslöja sin otillbörliga 
kärlek till Gösta Berling, cirklar hon avvaktande runt Elisabeth, som sitter ner, 
låtsas vara upptagen med att kontrollera om rummet har dammats genom att 
dra ett finger över en piedestal och synar det, och så plötsligt kryper Hartmans 
Märtha Dohna upp med sitt ansikte nära svärdotterns och ställer en intrikat 
fråga med oskyldig min. Ellen Hartman visar publiken Märtha Dohnas 
beräknande, kalla sida, men söker först dölja den för sin motspelare, som 
därför överaskas av hennes förändring. Även i kroppsspråket redovisar hon 
tydligt karaktärens intentioner. Hartman har en gammal kvinnas ansikte, men 
är snabb i rörelser och blicken är intelligent. Det var denna rörlighet och 
intelligenta blick som kritikerna på 1920-talet uppfattade som så ungdomlig. 

Den känslomässigt starkaste scenen har hon mot Gustava Sinclair, spelad 
av Karin Swanström, i en uppgörelse om svärdottern Elisabeth. I denna scen 
ser scenografin ut som om den var filmad på gamla Dramatens scen. Där syns 
hur tydligt filmen vid denna tid var påverkad av teatern. Under uppgörelsen i 
scenen blir Hartmans blick, som Märtha Dohna, hård och andningen häftig. 
Vid ett tillfälle skakar hon sina händer med uppåtvända handflator i ilska. 
Efter den misslyckade uppgörelsen, när hon är ensam med sin son, vandrar 
hon upprört fram och tillbaka och andas snabbarare än förut. Hon sätter sig 
och låter handen uttrycka ilska genom att hon energiskt slår denmot 
bordsskivan.  

När Gösta Berling saga recenserades i Aftonbladet påpekas: ”Frih. Ellen 
Cederström ger en ypperlig bild av grevinnan Märtha Dohna. Gesterna voro 
kanske något väl chargerade, men det hör nu en gång till filmens teknik.”1612 
Att karikering ligger i filmens teknik handlar om att filmen var stum. Innan 
talfilmen utvecklades behövde filmskådespelaren vara tydlig i sitt spel för att 
publiken lättare skulle kunna följa med i handlingen. Filmen tydliggör att 
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Hartmans spelstil inte var särskilt känslosam, något som inte heller rollen som 
Märtha Dohna inbjuder till. Hon spelade tydligt fram sin undertext på ett rent 
sätt, som är lätt för åskådaren att följa, vilket kritikern ovan såg som något 
chargerat. Hon använder sig också konsekvent av den rekvisita som finns att 
tillgå, alltifrån hennes stoppning i kostymen med bröstinläggen som illustrerar 
grevinnans fåfänga, till lornjetten som hon signalerar tänkande och beslut 
med, samt en piedestal med vas som hon låtsas damma av för att kamouflera 
sitt verkliga ärende, som är att få svärdottern att avslöja sin hemliga kärlek till 
Gösta Berling. 

Hartman använde sig genomgående av en traditionell teatergestik och ett 
klassiskt rörelsemönster. Dessa finns beskrivna av Nils Personne i hans 
anteckningar för föreläsningar i Dramatens elevskola.1613 Men hon gör dessa 
gester, som exempelvis när hon lägger handen på bröstet ganska snabbt, enkelt 
och utan sentimentalitet. Det ser tämligen vardagligt ut vid första anblicken. 
Ibland stryker hon dock under posen med energi och avslutar med ett tydligt 
utropstecken i gesten, som exempelvis när hon i uppgörelsescenen med 
Elisabeth med öppen hand föraktfullt visar på svärdottern. Här kan man ana 
den schvung Hartman kunde ha på scen i både gest och tal. Trots att filmen är 
stum, går det tydligt att se att Hartman låter replikerna flöda utan att tynga på 
orden, men hon lyfter ändå vissa huvudord som blir sagda som med 
utropstecken. Hon säger exempelvis till svärdotter att hon ska rannsaka sitt 
härta om det är utan synd. Det syns tydligt att Hartman lyfter ordet ”synd” och 
sätter som ett utropstecken efter det genom sitt sätt att leverera repliken. 

I Personnes anteckningar för elevskolans räkning beskriver han detta 
ideal.1614 Visserligen är hans skådespelarteorier nedskrivna under slutet av 
1800-talet, men teorin härstammar från 1700-talet. Personne kallar 
rörelsemönstret för den Hogarthska vågrörelsen. Det härstammar från 
konstnären William Hogarths tes från 1753 om att den ideala skönheten stod 
att finnas i en väl avvägd vågrörelse.1615 Detta stod i opposition mot den neo-
klassiska stilens skönhetsideal med räta linjer. Enligt Personne ska denna 
vågrörelse genomsyra alla gester på scen, vilket t.ex. betyder att om någon ska 
peka med rak arm, ska armen först föras inåt mot kroppen innan den sträcks 
ut för att därigenom bilda en vågrörelse. Precis så gör Hartman i den ovan 
beskrivna posen som hon föraktfullt visar bort Elisabeth. I ett arrangerat 
fotografi för denna scen, bild nr. 17, sträcker Hartmans Märtha Dohna ut 
armen för att visa bort Elisabeth (Greta Garbo). Den utsträckta armen är 
bestämd, men har ändå en mjukhet. Armen är inte rakt sträckt, utan har en lätt 
böjning på armbågen och på handleden. Här illustreras tydligt idealet med den 
väl avvagda vågrörelsen. 

I Gösta Berlings saga visar Hartman att hon spelade enligt detta ideal, men 
att hon inte tyngde vare sig på tekniken eller de känslomässiga uttrycken. Hon 
visar också att hon använde sig av rörelsemönster och handrörelser som 
stammar från filosofen och läkaren John Bulwers klassificering av 
handrörelser från 1644.1616 Tekniken syns inte vid första anblicken, men den 
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är ständigt närvarande. Hon visar känslor, till och med starka känslor, men 
tynger inte heller på dem eller utvecklar ett patos i dess uttryck. Kanske var 
det denna sida hos henne som i hennes samtid ansågs som oförmåga att spela 
ut djupare känslor? Dock är det denna osentimentala attityd som gör att hennes 
spelstil fungerar för en åskådare än idag. 

 

 
Bild nr. 17. Ellen Hartman som Märtha Dohna och Greta Garbo som Elisabeth Dohna i Gösta 
Berlings saga, 1925, regi Mauritz Stiller, fotograf Julius Jaenzon, Svenska filminstitutet, (C) 
1924 AB Svensk Filmindustri. 
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Divakod: Majestätisk kulturpersonlighet 
I denna avhandling har Ellen Hartmans spelstil analyserats. Det har också 
framhållits vad hon själv har sagt om sin konst. Det är nu slutligen dags att se 
vad hon på äldre dagar, när hon omvandlat sin persona till en närmast 
majestätisk kulturpersonlighet, ansåg om tidens teater och senare 
generationers skådespelare. När hon fick frågan i Inga Gaates intervju i logen 
på Filmstaden, svarade Hartman:  

”Skall jag vara fullt ärlig, kära ni, då måste jag säga, att det är något över den, 
som berör mig smärtsamt, det är, att teater, det vi menade med teater den tiden 
jag arbetade där, det finns väl knappast. Felet är, att nu går var och en och bara 
tänker på sig själv, vaktar på sin egen verkan. Ett gemensamt arbetande finnes 
inte. Tro ni mig, det är blott kamratkänslan, förnimmelsen att höra ihop som 
arbetare i vingården, i konstens heliga vingård, där alla äro jämnställda, där var 
och en underordnar sig det stora hela, som kan skapa fram något värde. Man 
måste glömma sig själv, bli en del i ett gemensamt helt. Här på teatrarna, här 
säger man ju knappast god dag och adjö till varandra. Antagonister rent av 
mången gång. Hur skall det då kunna skapas en ensemble? Och blott ur en sådan 
kan den stora konsten födas. Det beundrade jag mest hos ryssarna. Ja, nu får vi 
inte glömma en sak. De spela sina saker i åratal, repetera i månader, innan något 
släppes fram. Vi, vi få kasta fram ofärdigt gods.1617 
 

Hartman divapratade fortfarande genom att framhålla sin kunskap om rysk 
teater och därigenom underförstått påminna om sin turné med Coquelin i 
Ryssland. Som denna avhandling visar var Hartmans minne av kamratkänslan 
på Dramaten under 1880- och 90-talen en efterkonstruktion som inte stöds av 
källorna. Men möjligheten finns att Hartmans ”känsla” av kamratskap var en 
konsekvens av Fredriksons taktik att inte anställa så kallade förnyare som 
exempelvis August Lindberg, som genom viljan till förändring skulle kunna 
skapa konflikter. Möjligheten finns att associationens kärntrupp just kände 
denna gemenskap med varandra, även om denna ensemblekänsla bara fanns 
mellan en liten klick av skådespelarna, som sedan satte agendan för alla andra. 
Möjligheten finns även att Hartman under sina gästspelsår på Dramaten 1920-
1922 upplevde ett, som hon tyckte, hårdare klimat där antagonismen och 
fiendeskapen mellan vissa skådespelare och regissörer tog sig tydligare 
uttryck än på gamla Dramaten. I citatet framkommer även att Hartman ansåg 
att långa spelperioder och en fast repertoar var positivt för spelet, tvärt emot 
vad många av kritikerna ansåg under fin-de-siècle, exempelvis Hedberg och 
Grandinson. 

Även efter sin abdikation fortsatte Hartman att följa teaterlivet och 
utländska stjärnors gästspel. Hon försökte exempelvis se den italienska divan 
Eleonora Duse vid hennes gästspel i Stockholm 1906. Hon skriver till 
svägerskan: ”Duse, tycks familjen fått otur med, ty igår hade jag fått biljetter 
– och så blef det inställt, Duse är sjuk, men man tror att kritiken varit för svår 
emot henne – men hon lär vara mycket förändrad – så det är kanske bäst 
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behålla sina illusioner och ej se henne.”1618 Citatet antyder att Hartman hade 
sett Duse förut, kanske vid hennes gästspel i Stockholm 1895, och beundrat 
henne. Tydligt är även att Hartman inte verkade upprörd över att divan 
eventuellt lade sig sjuk på grund av dåliga recensioner. 

År 1912 skrev Hartman en artikel om teaterlivet i Malmö där vissa av 
hennes åsikter om svensk dramatik framkommer: 

Med all beundran för Strindbergs snille och för den imponerande helhetsverkan 
han i sin dramatik lyckas åstakomma måste man ju dock medge att man ej alltid 
kan njuta dessa mörka taflor ur lifvets allra sorgligaste och hemskaste djup, och 
att det på vår scen skulle behöfvas äfven andra alster af mindre dyster färgskala 
än den som kännetecknar Strindbergs mästarepalett.1619  
 

Här lyckas Hartman både erkänna Strindbergs mästerskap som dramatiker, 
samtidigt som det står läsaren helt klar att hon samtidigt är trött på hans pjäser 
och önskar sig en svensk dramatik också i ljusare färgskala.  

I artikeln uttrycker Hartman även sin åsikt om skådespelare i den yngre 
generationen. 1620 Hartman gav sitt gillande till Victor Sjöström som en 
”verklig konstnär och konstnär helt ut i fingerspetsarna – måttfull och 
mänsklig”.1621 Hon förmedlar också sin förtjusning i en av det nya seklets 
skådespelerskor, Naima Wifstrand. Hartman skriver: ”Hennes charm och 
sprudlande lif ser man ej alla dagar och i hennes lilla graciösa varelse bodde 
helt visst en artist av guds nåde – detta obeskrifliga något som tjusar mer än 
regelbunden skönhet och stora röstmedel.”1622 Förutom att Hartmans 
beskrivning har påtagliga likheter med hur hon själv blev omskriven av 
diverse recensenter i sina glansdagar, lyfter Hartman fram att Wifstrand har, 
vad Joseph Roach kallar för ”det”, fast Hartman kallar det ”något”. Hon spår 
Wifstrand en framtid som ska ta henne från de turnerande sällskapen till 
huvudstadens scener. Och ett decennium senare ska Hartman själv få tillfälle 
att arbeta med Wifstrand på en soaré som Hartman anordnade på Intima 
teatern, till förmån för en insamling till en staty av Fredrika Bremer.1623 Hon 
spelade även mot henne i en matinéföreställning av Dardanell och hans 
upptåg på landet som var till förmån för Sveriges författarförening där 
Wifstrand gestaltade Dorothea som är Hartmans rollfigur Agapetus 
kärleksobjekt. 

Charm är ett nyckelord för Hartman när det kommer till skådespelarkonst. 
Senare noterar hon i en recension om Pauline Brunius att ”hennes stora charme 
går som alltid över rampen”.1624 Även 1930, när hon sett ett gästspel, 
återkommer hon till charmens betydelse: 

Teatern med Bassermanns var mycket intressant men gräsligt hämskt. Han 
spelade underbart och naturligt. Frun var ej så bra – spelet var bra men så 
charmlöst, ganska ful med en besvärlig figur – och illa klädd – och kullrig rygg 
– Så hade han haft en jämbördig motspelerska, hade man väl knappt sett något 
bättre.1625 
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Albert Bassermann (1857-1952) ansågs som en av de största tyska 
skådespelarna i sin generation, en åsikt Hartman troligtvis skulle ha hållit med 
om. Med kommentaren att han inte bara spelade underbart, men även naturligt, 
avslöjar Hartman ytterligare ett nyckelord när hon komplimenterar en 
skådespelares spelstil. Däremot hustrun Elsa Bassermann (1878-1961) får inte 
Hartmans gillande, trots att hon tyckte att skådespelerskan spelade bra, men 
eftersom hon saknade charm. Bristen på charm fick Hartman att vända blicken 
till nackdelarna med hennes fysik, utseende och klädstil. Naima Wifstrands 
charm överskuggade att hon inte var en klassisk skönhet, men fanns varken 
charm eller skönhet så räckte det enligt Hartman inte med att spelet var bra.  

Under 1926 arbetade Hartman som teaterkritiker för Idun. Hon vikarierade 
för prins Wilhelm som gick under signaturen Pewe. Positionen som 
ställföreträdande för prinsen gav ytterligare nimbus till Hartmans 
iscensättning som en majestätisk kulturpersonlighet. Idun annonserade detta 
tillsammans med en bild på Hartman och en uppmaning till sina läsare: ”Man 
har skäl att med det allra största intresse lyssna till omdömena fällda av den 
vilken bemästrar sitt ämne i så hög grad som en konstnär med Ellen 
Cederströms lysande begåvning och säkra smak.”1626 Hartman skrivs således 
fram som en auktoritet på teater. På nyåret 1926 skriver Hartman till sin 
svägerska: 

[O]ch trettondagen – förvånas nu inte över min djärfhet – satt jag som recensent 
– och såg Svanevit på Wasateatern = ja man vet värkligen ej var man slutar och 
har nu försökt tota ihop något. Nej vad jag nu skulle ha önskat att du varit med 
– du har talang som teaterkritiker, ty du kan – jag kan bara skriva om artisterna 
men pjäserna – hu! Men Idun har plågat mig så länge att jag sa ja. På sätt och 
vis är det skönt att ha något intresse och det betalas för varje premiär runt 100 
kr. och två fria biljetter men man är tvungen att gå på alla teatrar. Ja framtiden 
får utvisa om jag duger till det.1627 
 

Även om arbetet som kritiker understödde Hartmans iscensättning som 
majestätisk kulturpersonlighet, går det inte att utesluta att även den 
ekonomiska vinsten lockade. Bror Cederström berättade också för Henriette 
Coyet att Hartman för sina recensioner skördade ”både beröm och pekuniär 
betalning”.1628  

Vid genomläsning av Hartmans recensioner tydliggörs att hon inte enbart 
koketterade för svägerskan om sin ovilja att diskutera dramatik. Hennes 
recensioner domineras helt av skådespelarprestationerna och antyder endast 
vad hon tyckte om pjäserna. Det innebär dock inte att hennes åsikter förblir 
osynliga. Om Luigi Pirandellos pjäs Henrik IV skriver Hartman att liksom med 
författarens verk Sex roller söker en författare ”sättes även här åskådarens 
fattningsförmåga på hårda prov”.1629 Därmed blir det tydligt att Hartman inte 
var alltför förtjust i den modernistiska dramatiken. Det blir än uttryckligare 
när hon påtalar titelrollens likhet med Hamlet:  
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[M]ed den skillnaden dock, att Shakespere [sic!] givit mera hjärta åt sina 
figurer, så att åskådaren verkligen lider med dem. Pirandello förmår däremot 
knappast väcka medkänsla för de agerandes olyckor, man lider ej med den, man 
får ej vått i ögonen, man förblir oberörd. Och därmed är dramats väsentliga 
uppgift förfelad.1630  
 

Hartman ansåg att syftet med dramatik var att beröra publiken och skapa 
medkänsla för karaktärerna. För Hartman som åskådare var således 
intellektuell utmaning underordnad känslomässig beröring. Äran för kvällen 
tillskriver Hartman helt Anders de Wahl som hon ansåg var ”genialisk och 
visade ett kraftprov både andligt och fysiskt” i titelrollen som var ”en av de 
svåraste, som en skådespelare över huvud taget kan få sig tilldelad”.1631 När 
hon ser Ibsens Fru Inger från Östros påtalar hon att det var en av författarens 
ungdomspjäser som nu har blivit otidsenlig, ”och har väl aldrig haft någon 
direkt dragningskraft på publiken”.1632  

Hartman har överhuvudtaget måttligt intresse för pjäser med alltför mycket 
ångest. När hon besöker Komediteatern och ser Spegelgalleriet av Henry 
Bernstein i regi av Per Lindberg, som handlar om en konstnär plågad av dåligt 
självkänsla och svartsjuka, konstaterar hon, trots att hon anser att stycket är 
”skickligt gjort och onekligen mycket spelbart”, att ”[m]an fick väl mycket av 
detta självplågeri”.1633 När hon däremot på Folkteatern ser Ernst Fastboms 
komedi Lots i bränningar, skriver hon: ”Det märkes genast att en man, som 
kan teater, har skrivit stycket. Rollerna äro lagda väl tillrätta för skådespelarna 
och tacksamma uppgifter finnas för dem alla.”1634 Här framkommer med all 
tydlighet Hartmans syn på att dramatiken skulle vara i skådespelarens tjänst. 
Det insåg exempelvis Fastbom, som förstod sig på teater och visste att ge 
skådespelarna bra roller som de kunde excellera i. Även de små rollerna skulle 
vara anlagda på ett sätt som gav skådespelarna tillfredsställande uppgifter. 

Helt omodern i sin dramatiska smak vill Hartman ändock inte framställa 
sig som. När hon ser, vad hon kallar, ”Sveriges förnämsta tragedienne”, Gerda 
Lundequist, återvända till Dramaten i Martial Pichauds pjäs Fröken Pascal 
skriver hon: ”För oss svenskar verkar pjäsen kanske litet gammalmodig och 
melodramatisk men fransmännen fästa sig ej så mycket vid dylikt, bara spelet 
är gott.”1635 Kanske låg det i detta påpekande även en anmodan att svenskarna 
borde följa fransmännens exempel och se mer till spelet än till dramatiken.  

Om Bror Olsson och Ellen Borlander, som spelade föräldrarna, utbrister 
Hartman: ”Åh vad de voro franska!”1636 Exakt vari detta franska låg i deras 
rolltolkningar förklarar hon inte närmare, men åsikten om en specifikt fransk 
framställning i vissa roller i franska pjäser fanns ända in på 1920-talet. En 
ledtråd ger dock hennes kritik av Alice Eklund i Henry Bernsteins 
Spegelgalleriet. Hartman anser visserligen att Eklund har ”sin osvikliga 
charme att bygga på, men det hade varit önskvärt om hon som Agnés visat 
mera lidelse och ej så mycket behärskat det temperament som borde finnas 
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hos en livfull fransyska…”1637 Explicit lidelse, livlighet och temperament var 
således karaktäristika som ansågs göra en gestaltning fransk. 

Även föreställningarnas regi får något omdöme, men oftast svepande som 
att det var ”i allo förträffligt”. Något mer uttrycklig är Hartman när hon anser 
att Olof Molander ”hade all heder av sin konstnärliga regi, somliga tablåer 
voro verkliga mästerskap”, men mer än så analyseras inte iscensättningen. 
Hon tvekade dock inte att kritisera Molanders rollbesättning i uppsättningen 
av Strindbergs Advent: ”Men när nu alla roller voro så väl besatta, varför då 
ge barnens roller åt elever som ej förmådde ge någon illusion? Jag tänker nu 
närmast på Thyras framställarinna, som rent av var störande i sin läspning. 
Mona Mårtensson borde gjort denna roll.”1638 Diktion är ytterligare ett ledord 
för Hartman.  Hon underlåter inte att påpeka vare sig när den brister, som i 
citatet ovan, eller när den är berömvärd, som exempelvis under den danska 
skådespelaren Poul Reumerts (1883-1968) gästspel.1639 

Också elevskolans uppvisning bevistade hon och kritiserade det ihopsatta 
collaget med scener från olika pjäser. Hartman menade att eleverna hellre 
skulle ha fått spela en enhetlig pjäs där de kunde utveckla karaktärer som låg 
både för och mot dem. Hon skriver: 

Så som helhet var det möjligen bra gjort, men den lilla rollbiten verkade inövad, 
instuderad, gest för gest och man märkte alltför mycket av instruktionen på 
individualitetens bekostnad. Det hade varit av intresse om man fått tillfälle se 
ifall där fanns mera ursprunglighet och naturlighet hos de spelande. Det hade 
gjort mindre om spelet möjligen stundom tett sig något tafatt, blott det 
självständiga kommit bättre fram.1640 
 

Hartman propagerade här för att eleverna skulle lära sig att bli självständiga 
skådespelare. Då först skulle deras verkliga talang framträda. Regin skulle inte 
synas, som den alltför tydligt gjorde på detta uppspel. Hartman var till och 
med beredd att överse med vissa brister i teknik som tafatthet i spelet, bara 
elevernas så kallade ursprunglighet, naturlighet och individualitet syntes 
tydligt. Härigenom kritiserade Hartman indirekt lärarkåren, som instruerade 
eleverna för mycket istället för att lära dem bli självständiga konstnärer. 
Hartman tvekade inte heller att säga sin mening om hon var missnöjd med en 
skådespelares gestaltning. 

”Iris March” med sin äventyrliga natur, för vilken ingen last torde varit 
främmande, gjordes av fru Alice Eklund så blitt och tamt, att man undrade 
nästan varför allt detta bråk uppkom omkring en så stillsam och blygt talande 
ung flicka. Fru Eklund, som jag annars beundrar! Hon är en av de unga 
skådespelerskor, som lovade mycket och för länge sedan infriat sitt löfte. Men 
hennes Iris borde varit mera i stil med bokens Iris: en dämon, vars tjusning 
ingen man kunde motstå. Det gentlemannalika, som skall finnas inom Iris, hade 
ändå bort komma till sin rätt. Naturligare hade kanske varit, om hon i sitt 
temperament visat mera släktskap med sin degenererade tvillingbror Gerald och 



369 

dennes obehärskade utbrott. Som det nu var blev det litet svårt att tro denna Iris’ 
hypnotiska makt över allt manfolk.1641 
 

Temperament är hos Hartman ett honnörsord. Om Uno Henning och Inga 
Tidblad i Svanevit påtalar Hartman exempelvis: ”Båda besitta ju ungdomens 
betagande charme och äga dessutom temperament.”1642 Hartman själv 
utmärktes som skådespelerska av sitt temperament och det går att skönja en 
tydlig irritation hos Hartman i citatet ovan, att Alice Eklund inte spelade ut sitt 
temperament trots att rollen krävde det. Det låter nästan som om Hartman hade 
haft lust att själv gå upp på scenen och visa hur rollen skulle spelas.  

Efter det korta inhoppet som vikarie för prins Wilhelm fortsätter inte 
Hartman att recensera teater. Däremot sitter hon från 1924 i juryn under 
intagningsproven till Dramatens elevskola.1643 När hon upphör med detta är 
okänt, men enligt styrelseprotokollet 1934-1935 finns hon inte längre med.1644 
Olof Molander blev chef för Dramaten 1934, kanske var det i samband med 
detta han rensade i juryn till elevskolan, men det förblir oklart. Hartman 
fortsätter dock att göra sin röst hörd i pressen. Under framförallt andra hälften 
av 1920-talet och början på 1930-talet blir hon tillfrågad som expert i diverse 
frågor.  

I en större artikel 1931, om hur folk talade i det nya mediet radio, får hon 
uttala sig. Hartman konstaterade att ”vissa radioröster icke äro allt för 
njutbara, det får man nog finna sig i”.1645 Men när det gällde föredrag tyckte 
hon det var viktigare ”vad som säges” och ”mindre hur det säges”.1646 Inte 
heller ansåg hon att man kunde ”begära att en skånsk professor skall arbeta 
bort sin dialekt, bara för att någon gång tala i radio.”1647 Radioteater förklarade 
hon att hon aldrig lyssnade på. Hon hade svårt att separera vem som var vem 
eftersom rösterna ibland låg så nära varandra. ”Nej, teater vill jag både se och 
höra, annars får det vara.”1648 Hartman fick även utala sig i frågan om 
ungdomens degenerering. Hon sade:  

De ungas glädje gå sin egen väg, säger hon. Vi äldre kunna inte följa med, 
åtminstone inte de av oss som äro olyckliga nog att ha glömt sin egen ungdom. 
Men inte betyder detta att undomens väg är omoralisk! Det har talats så mycket 
ont om den moderna dansen. Jag för min del kan inte finna något omoraliskt i 
den. Dansen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas. Dess skiftningar 
äro bara en källa till glädje. Men naturligtvis måste den dansas väl. Blir det 
kravet uppfyllt, är också den moderna dansen vacker.1649 
  

I citatet iscensätter hon sig som den evigt unga som absolut inte har glömt sin 
egen ungdom. Även som den majestätiska kulturpersonligheten och 
representant för den hegemoniska femininiteten fortsatte Hartman att 
företräda modernitet. Dock till en viss gräns, för kubismen förstod hon sig inte 
på.1650 Hartman hade blivit en representant från en äldre generation som 
ansågs besitta expertis och hon var ännu så beundrad att hennes åsikt 
värderades. 
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Hartman - en Dramatenchef? 
Någon gång under 1920-talet skrev Hartman till sin svägerska Henriette Coyet 
angående ett erbjudande hon hade mottagit som hon ville diskutera. Hon skrev 
eftersom hon inte ville prata om det på telefon. Risken fanns att telefonisten 
lyssnade och sedan läckte det till pressen. Hon skriver: 

Jag har confidentielt blivit tillfrågad om jag vill emottaga chefskapet på 
Dramatiska teatern. -, och jag känner mig mycket ärad, men det är nog en f. n. 
både svår och ansvarsfull post – då allt är i en enda härva. Bror tyckte först 
kanske det kunde gå – men jag är nu mycket tveksam – Teater kan jag nog – då 
det alltid varit mitt livs stora intresse, men har jag kraften att stå emot allt som 
följer med, intriger alla tidningskäbbel. Det hela kom så plötsligt över mig så 
jag har svårt klara mina tankar. […] Det är ändå ett stort ansvar, man tar på sig. 
Detta skulle avgöras i slutet av December – och den nye chefen ska ej tillträda 
posten förrän i Juli – skall då säga upp alla kontrakt – och göra de nya. Men i 
så fall kan det ju göras i slutet av Januari då det enligt min mening ej behövs 
förrän i februari – Ja kära Ette, du fattar väl att jag är i strid med mig själv – om 
jag är för gammal, har krafter – och nog lugna nerver. Här äro många som tycks 
strida om posten – men ej ens en tanke har jag haft att deras val skulle falla på 
mig.1651 
 

Om Hartman tackade nej till chefskapet eller om förfrågan drogs tillbaka är 
okänt, men troligast är att hon svarade nej, med tanke på att hon verkar ha 
varit styrelsens val. Brevet är skrivet på en söndag, men är annars helt odaterat. 
Eftersom Hartman skriver att det ska avgöras i slutet av december torde brevet 
vara skrivet under senhösten.  

I ett annat brev till svägerskan från 6 januari 1930 skriver Hartman att hon 
varit på middag hos Erik Wettergren, ”han har det mycket besvärligt nu med 
alla han måste säga upp – värst bråkar Stina H[edberg]”.1652 I villkoret för 
chefskapet som Hartman var erbjuden, ingick att säga upp personalens 
nuvarande kontrakt och förhandla om nya. Hartmans ord, att allt på teatern var 
i en enda härva, tolkas som att ekonomin var dålig. Förhandling av nya 
kontrakt med skådespelarna verkade Wettergren brottas med som chef för 
Dramaten på nyåret 1930. Därför anser jag det troligast att Hartman fick 
erbjudandet att bli Dramatenchef under senhösten 1927. År 1928 slutade Tore 
Svennberg som chef och i hans ställe kom Erik Wettergren.  

Signifikativt för Hartman är att hon inte tycks ha haft någon tvekan om att 
hon inte skulle klara att sköta teatern, det är intrigerna och tidningarnas 
skriverier som hon befarar, det är inte heller osannolikt att även hennes ålder 
påverkade beslutet. År 1928 var Hartman 68 år. Omständigheterna varför 
Hartman inte blev chef för nationalscenen förblir okända, men om hon tackade 
nej till erbjudandet att bli Dramatens första kvinnliga chef tackade hon även, 
ofrivilligt eller ej, nej till en större plats i svensk teaterhistoria än den hon har 
fått som skådespelerska. 
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Svanesången 
År 1929 gjorde Hartman, förutom skivinspelningen av I telefon, även sin sista 
comeback på Dramaten med Madame Sans-Gêne. Denna gång gavs hela 
föreställningen. Syftet var välgörenhet som gick till Gammelsvenskbyborna 
som hade återinvandrat från Ukraina till Sverige. Inför denna föreställning 
tänkte Henriette Coyet komma upp till Stockholm för att se henne. Trots att 
Hartman alltid är översvallande vänlig mot sin svägerska undslapp hon sig här 
en mening divaprosa: ”[D]et är kanske också är litet roligt att se hela denna 
publik som kommer på teatern en extra kväll”.1653 Hartman ville att svägerskan 
skulle se den publik som kom för att beundra henne – divan på scen; Hartmans 
publik på Dramaten var inte vilken publik som helst, den var värd att beskådas 
för sin egen skull.  

Bo Bergman som recenserade föreställningen konstaterade att Hartmans 
humör var detsamma som förr: ”Entrén i prologen är lika oemotståndlig nu 
som en gång i världen på gamla Dramaten, och de stora paradnumren i första 
och andra akten avlevereras fortfarande med bravur – med en talets bravur 
framförallt, ty att modellera replikerna, det har friherrinnan Cederström inte 
glömt.”1654 I ett brev till sin svägerska avslöjar Hartman att hon träffat Bo 
Bergman på teatern och lovat honom en lunch eller middag ifall Henriette 
Coyet skulle komma till Stockholm.1655 Hartman odlade fortfarande nära och 
vänskapliga band med vissa kritiker. 

Efteråt var det en festbankett för cirka tusen personer i Grand Hotels 
vinterträdgård.1656 Hartman presiderade vid huvudbordet med prins Carl på 
höger sida och mittemot prinsessan Ingeborg och befäste därmed sin position 
som en aristokratisk kulturpersonlighet som umgicks med kungligheter. Som 
underhållning på banketten uppträdde bland andra skådespelaren Gösta 
Ekman den äldre som den legendariska varietéartisten Sigge Wulff (1869–
1892) och framförde dennes mest berömda kupletter.1657 I det glada tjugotalets 
elfte timme och minuterna innan depressionstiden framträder här en nostalgi 
runt det Stockholmska nöjeslivet under fin-de-siècle. Det gamla gardet 
skådespelare på gamla Dramaten med Fredrikson, Personne, Åhlander, 
Bäckström och August Lindberg var borta. Hartman var den enda som var 
kvar och, trots att det blev mer och mer sällsynt, stod hon fortfarande på scen. 
Kanske anade de närvarande på Grand att detta var den sista gången hon 
spelade Madame Sans-Gêne? Hartman hyllades som en överlevande 
nöjesdrottning från la belle époque. 

Den 12 mars 1931 medverkade Hartman i en soaré på Operan där hon 
framträdde i Hjärter dam och I telefon. Kungligheter satt i logen och efteråt 
var det återigen en bankett på Grand Royal med dans och kabaré där bland 
andra Zarah Leander uppträdde. Aftonbladet förklarade att kvällen var ”en 
triumf för skådespelerskan”.1658 Svenska Dagbladet instämde men tyckte att 
den första pjäsen var ”litet out of date”.1659 I telefon däremot ansågs, trots den 
gammalmodiga inramningen, ha behållit sin ”friskhet”.1660 Hartman som drygt 
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trettio år tidigare motvilligt och efter lång betänketid hade blivit accepterad av 
aristokratin avslutade sin skådespelarkarriär genom att dra in pengar till 
förmån för Svenska Adelsförbundets hemstiftelse. Detta var sista gången, mig 
veterligen, som Hartman stod på scen. Hon gjorde dock en roll till, rollen som 
sig själv, som hon iscensatte i form av en självbiografi. 

Divakod: Memoarer 
Inte alla blir ombedda att skriva ner sina memoarer. Det krävs en extremt 
intressant personlighet eller en exceptionell karriär för att läsarna 
överhuvudtaget ska vara intresserade av en persons livshistoria. Under 1920-
talet skrev Hartman några kortare artiklar med barndomsminnen för 
tidskriften Idun.1661 I ett hemma hos-reportage 1924 i Svenska Dagbladet 
avslöjar hon att hon håller på att skriva sina memoarer.1662 Efter att hon spelat 
sin sista föreställning, och två år tidigare blivit änka, publicerades hennes 
minnen i veckotidningen Vecko Journalen.1663 

I Viv Gardners och Maggie B. Gales introduktion till antologin 
Auto/biography and Identity. Women, Theatre and Performance skriver de: ” 

The particular cultural moment that produced the autobiography or 
autobiographical performance will be governed by a matrix of factors, of which 
time and gender are key. The ways in which women approach the 
autobiographic form, as writers, performers or readers, whether in the 
eighteenth or twenty-first century, are as influenced by their social, economic 
and historical position, of which the theatre event and theatre history are a part, 
as they are influenced by any general tendencies in autobiographical 
writing.”1664 
 

Jag använder mig av ovanstående ord i analysen av Hartmans 
själviscensättning i memoarerna, som en uppmaning att se utifrån vilken 
position hon skrev dem. Hon hade spelat sin sista föreställning på scen. 
Memoarerna var hennes sista möjlighet att påverka sitt eftermäle. Hon skrev 
dem utifrån en position som klassresenär samt utifrån sin divafeminitet som 
under 1920-talet hade utvecklat sig till majestätisk kulturpersonlighet med 
auktoritet.  

”En primadonnas minnen” gick 1934 som en följetong i fyra delar. Alla 
artiklarna åtföljdes av många bilder, varav vissa inte tidigare hade publicerats 
och som uppenbarligen ingick i Hartmans egen samling, exempelvis ett 
fotografi från hennes barndom samt en del av affischen från hennes franska 
debut i Versailles. Förutom dessa artiklar, som var skrivna av Hartmans egen 
hand, hade tidningen en inledande artikel om divan som även annonserade 
artikelserien. Där redogörs det för Hartmans popularitet som skådespelerska, 
hennes status som celebritet och kulturpersonlighet, hennes delaktighet i den 
skånska högadliga societeten och hennes filantropiska arbete.  



373 

Artikeln tar sin utgångspunkt i anekdoten när Oscar II på grund av Hartman 
gick in i ett träd i Kungsträdgården och tappade hatten. Denna historia, 
menade tidningen, var så välkänd att spirituella historieberättare undvek den, 
inte för att den saknade poäng, utan för att de ”även om auditoriet vore aldrig 
så litet måste riskera, att någon i sällskapet hade hört den förut”.1665 Hartmans 
framgångar på 1880- och 90 talet beskrivs som ”för stora för att redan ha 
kunnat falla i glömska”, även om hon senare ”’spätt på’ sin popularitet med 
gästspel”.1666  

Påtagligt för en sentida läsare är att friherrinnan Cederström i rubriken 
tappat både sitt adliga namn och sin titel. Hon hade nu åter blivit Ellen 
Hartman och dessutom skrivits ihop men en av sina största roller: Madame 
Sans-Gêne. Båda dessa namn är satta med fetstil i rubriken: ”Ellen Hartman 
Sans-Gêne berättar, En serie artiklar i Vecko-Journalen om gångna tiders 
stockholmska kultur- och teatervärld”.1667 Det ger associationen att det inte 
bara är skådespelerskan som berättar utan även hennes rollkaraktär i en sorts 
kombination. I artikelns brödtext växlas skådespelerskans efternamn med att 
först bara att vara Hartman, och sedan få dubbelnamnet Hartman-Cederström. 
Veckan därpå börjar Hartman berätta sina minnen med egna ord. Hon skriver:  

Jag har över 70 år bakom mig ett liv, rikt på händelser och erfarenheter som 
möjligen skulle kunna intressera en läsare för mina minnen. Egentligen tycker 
jag det är vemodigt att se tillbaka, antingen det är glada episoder som komma 
mig att le vid hågkomsten eller mindre glädjebetonade ting, som klarna för min 
eftertanke. Det kanske låter skrytsamt, men jag har en härlig känsla av att 
verkligen ha levat mitt liv, ett liv med framgång i arbetet och lycka i hemmet. 
Kanske kan det lända mig till ursäkt i mitt skryt att jag inte tror att min 
skådespelarkaraktär berodde på min egen förskyllan eller värdighet. Jag har haft 
bondtur. Och jag har blivit ”vänligt bemött” som det heter i platsannonserna.1668 
 

Hartman inleder sin självbiografi med att proklamera både sin uppenbara 
stolthet över sin anmärkningsvärda karriär och sin levnadssaga, och samtidigt 
läcka ett känslomässigt vemod för att dessa nu låg bakom henne. I föregående 
artikel hade hon presenterats som en exceptionell begåvning med en 
framgångssaga utan like. Detta bekräftar hon nu själv i de första meningarna, 
men samtidigt kontrar hon med divakoden divaprosa i form av falsk 
ödmjukhet. Framgångssagan berodde enbart på tur, “bondtur”. Frågan är 
också om hon skriver fel på ett ord? Hon skriver nämligen skådespelarkaraktär 
där det borde ha stått skådespelarkarriär. Det kan förvisso vara ett korrekturfel, 
men förutsatt att det är korrekt skrivet, går det att läsa som en så kallad 
freudian slip att hon såg på sin offentliga skådespelarpersonlighet som en 
karaktär, en roll hon spelat och som var skild från hennes privata jag. Hur det 
verkligen förhöll sig förblir dock oklart. Samtidigt läcker vemodet igenom. 
Ellen Hartman-Cederström, Madame Sans-Gêne, önskade inte på ålderns höst 
se tillbaka, varken på de glada minnena eller de svåra.  
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Hon påtalar hur inte bara modern var emot hennes vilja att spela teater. Hon 
skriver: ”Annars satte sig min far alltid bestämt emot, att jag var med om 
’sådana där dumheter’. Längre fram skulle hans motstånd mot mina 
teaterplaner bedröva mig djupt.”1669  Nu har således Hartman fått en far som 
tidigare aldrig nämnts i några minnesbilder. Möjligtvis var hennes far 
närvarande under hennes barndom, men det är inget som Hartman har 
framhävt i tidigare intervjuer. Inte heller nämns hennes far i vare sig hennes 
egna eller Victor Hartmans brev; däremot omnämns hennes mor 
återkommande. Kanske ansåg sig Hartman kunna introducera denna far nu, 
när inte längre så många fanns kvar som kunde ha en annan sanning att berätta. 

I artikeln beskriver Hartman, förutom sin uppväxt, sin skolgång på franska 
skolan, hennes väg till scenen, Dramatens elevskola och hennes första tid som 
professionell skådespelare. Hon framhäver sin stora fantasi som en 
utmärkande egenskap som funnits med henne från den tidiga barndomen samt 
understryker sin längtan till teatern, som fanns så långt tillbaka hon kan 
minnas. Därmed skriver hon fram sitt yrkesval som ett kall. Hon associerar 
sig således med ett konstnärligt geni där berömmelsen och divaskapet inte var 
självvalt utan ett öde.  

Hartman målar upp en ljus bild av tiden på gamla Dramaten, närmast 
nostalgisk. Hon framhäver vilken solidaritet det fanns mellan skådespelarna:  

Sammanhållningen var otrolig, och jag kan inte minnas, att någon 
yrkesavundsjuka existerade. Vi voro till och med alla så solidariska, att hade 
det gått dåligt för någon vid en premiär, så gingo vi inte som annars ut och 
festade efteråt. Hade det gått bra för alla gingo vi däremot ”bakom gardin”, d. 
v. s. vi gingo på Operakällaren, där vi hade en avskild plats för oss själva.1670  
 

Således inte en skymt av intriger, tvärt emot vad källorna har vittnat om. Detta 
tema hade hon redan utvecklat i intervjun inför Gösta Berlings saga.1671 
Påtagligt i dessa minnen är också att Ellen Hartmans första man har 
försvunnit. Inte ett ord om att hon gifte sig ung eller med vem. Victor Hartman 
nämns bara en gång under artikelserien. I den första delen nämns han endast 
som en av de många namnkunniga skådespelarna i den dåvarande ensemblen 
på gamla Dramaten. Det framstår som att hon var ogift tills hon berättar att 
hon träffade Bror Cederström på en kapplöpning. I Hartmans 
historieskrivning var han den enda man som hon hade haft. Andra artikeln i 
serien handlar om Hartmans tid i Paris.  

Teaterforskaren Thomas Postlewait har analyserat självbiografier av 
brittiska och amerikanska skådespelerskor från slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet.1672 Hans analys visar att det finns ett flertal likheter mellan dem, 
varav vissa även framträder i Hartmans memoarer, som exempelvis den 
förskönande bilden av samhörigheten mellan skådespelarna på gamla 
Dramaten.1673  
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Postlewait har även märkt en tendens hos skådespelerskorna att förklara 
framstegen i sina karriärer med hjälp av specifika ögonblick som utgör en 
vändpunkt. Ofta finns detta i beskrivningen av ett slumpartat möte med en 
person, oftast en man, som visar sig bli ödesmättat.1674 Genom detta sätt att 
skriva sin historia kasherade de sin egen ambition och drivkraft, vilka 
fortfarande ansågs som okvinnliga egenskapeper. Deras framgångsrika 
karriärer framstår som deras öde och inte ett resultat av strategiskt arbete.  

Hartmans möte med Coquelin i Frankrike skrivs här fram som ett 
slumpartat möt som var en del av Hartman öde. Hon beskriver hur Coquelin 
ainé hade sett henne som Erika i Hedbergs Blommor i drivbänk under ett av 
hans gästspel i Stockholm och förklarat:  

”Kära barn, Sverige är för litet för er”, smickrade den världsberömda 
fransmannen. ”Skulle ni komma till Paris någon gång, så lova att söka upp 
mig”. Det dröjde emellertid åtskilliga år, innan jag kom till Frankrike. Jag hade 
rest på en rekreationstur till Dieppe tillsammans med min goda vän Tora 
Östberg, Ragnar Östbergs syster. En dag stötte jag ihop med Coquelin på 
plagen. Jag var övertygad om att han inte skulle känna igen mig, men jag 
misstog mig. ”Nej men, är madame Hartman här”, utbrast han, ”det var 
verkligen förtjusande att träffa er igen. Kommer ni inte till Paris? Gör det, och 
sök upp mig, så får vi resonera”.1675  
 

Exilen på grund av skam hade Hartman förvandlat till en luxuös 
rekreationsresa. Och mötet med Coquelin på stranden i den fashionabla 
badorten skrivs också fram som ett slumpmässigt möte som samtidigt ter sig 
som förutbestämt med tanke på Coquelins uppmaning till henne i Stockholm. 
I en intervju 1891 påstod hon att hennes slumpartade möte med Coquelin skett 
på järnvägsstationen i Dieppe.1676 Vad som verkligen hände är omöjligt att 
utröna, men det som med säkerhet går att säga är att hon sökte upp honom, på 
eget initiativ eller Coquelins uppmaning förblir oklart. 

Hartmans divaprosa i minnena beskriver allmänt processen för hennes 
divablivande som godtyckliga händelser och möten som var helt utan hennes 
påverkan. Därmed skrivs divaskapet fram som hennes oundvikliga öde. Enligt 
Postlewait genomsyrades många anglosaxiska skådespelerskors 
självbiografier från samma tid av en självrepresentation av den ”goda” 
kvinnligheten. Han skriver” ”In fact, self-interest in the form of ambition is 
seldom acknowledged. When admitted, it is balanced, often within a page or 
two, by an example of self-sacrifice, duty, service, or womanly passivity.”1677 

Coquelins påstådda uttalande att Sverige var för litet för Hartman belyser, 
utan att hon behöver säga det själv, hur stort hennes konstnärskap var. I och 
med att den huvudsakliga delen av hennes karriär utspelade sig i Sverige kan 
det ses som att hon uppoffrade sig för sin svenska publiks skull. Egentligen 
var hon för stor för Sverige och världen låg för hennes fötter, men hon hade 
ändå valt att stanna här av kärlek till sin publik. Detta är vad Hartmans 
divaprosa genom Coquelins repliker kommunicerar. Hartman framställer 
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visserligen sig själv som den goda kamraten och kollegan, men det är 
framförallt publiken som hon har uppoffrat allt för. 

Nu har även ryktet att hon nästan gjort ett inhopp på Théâtre Français, och 
som ansågs vara en så kallad reklampuff 1892, blivit verklighet: Hon skriver: 
”På en dag och en natt slog jag i mig rollen, och så stod jag en kväll bävande 
på den världsberömda teaterns tiljor. Dagen därpå skrev man också i 
tidningarna, att ’Samary lagt sig till med en liten brytning, som väl var onödig 
men inte direkt missklädsam’”.1678 Jeanne Samary (1857–1890), som var en 
av tidens stora stjärnor på Theatre Français och som förevigats genom otaliga 
porträtt av konstnären Jean Renoir, hade dock avlidit redan 1890, således ett 
och ett halvt år innan Hartman påstod sig ha ersatt henne på Theatre Français. 

Tredje artikeln handlar om Hartmans turné med Coquelin i Ryssland.1679 
Den tar sin start med att Hartman och hennes franska reskamrat, med andra 
ord förkläde, hamnade i Smolensk i stället för i Moskva. Denna typ av 
anekdot, som visserligen i sin essens var sann, är en typisk ingrediens i 
Hartmans nedtecknade minne. Anekdot följer på anekdot. Det är missöden på 
scen, det är ödesmättade möten som det med Coquelin, det är fester med 
lustiga inslag, det är resor till fel ställen, det är beundran från publiken, 
lämpligen celebriteter som vetenskapsmannen Alfred Nobel och diverse 
kungligheter som drottning Sofia, danske kungen, gärna med åtföljande gåvor 
samt naturligtvis blommor. Hartman skriver: 

Publikens sätt att ge blommor var förresten till och med det på den tiden ofta 
ganska ”kännbart”. Man kastade in blommor på scenen, med ståltråd och taggar 
och allt. Men den seden – att hylla de uppträdande med att kasta in blommor på 
scenen – tycker jag ändå är så förtjusande, att det riktigt är att beklaga, att den 
försvunnit i Sverige. 1680 
 

Att kasta in blommor på scen var således en sed som förknippades med gamla 
Dramaten som var skådespelarstyrd. Att seden bröts i samband med applåder 
för öppen ridå, kan ses som en medveten del av maktskiftet på Dramaten, från 
skådespelarna till dramatikerna/regissörerna. I och med att Hartman beklagar 
detta, trots att hon betonar att gesten kunde åsamka fysisk smärta om man fick 
buketterna, som var sammanbundna med ståltråd, på sig kritiserar hon i 
förlängningen detta maktskifte. I den sista delen i artikelserien är hon återigen 
tillbaka på Dramaten.  

Förutom blommorna som förvandlade hennes loge till ett ”fullständigt 
drivhus” var det även gåvor av mer bestående värden som Hartman i sin 
divaprosa framhöll i artikelserien. Hartman hann beskriva guldarmbandet hon 
fick av drottning Sofia, damerna i den ryska publiken som i sin entusiasm 
kastade in sina smycken på scenen, en sobelpäls från en anonym givare, Alfred 
Nobel som skänkte henne en exklusiv sidensjal som skydd för ansiktet mot 
den ryska kylan, samt ett strykjärn av guld som låg i ett strykjärn av penséer 
som hon mottog över rampen i Stockholm. Blommor och gåvor var ting som 
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definierade en sann diva från la belle époque och Hartman ser till att hon i sina 
minnen skriver in sig själv i denna mytomspunna epok på tröskeln till den 
moderna samhällsomvandlingen. Minnena dunkar fram av teateranekdoter 
och divaprosa, som placerar Hartman på liknande nivå som exempelvis Sarah 
Bernhardt i Paris eller med Coqeulin i glansen av det ryska tsardömet och 
framförallt i ett Stockholmskt glatt och glittrande teaterliv, som för evigt 
begravdes i ruinerna av gamla Dramaten på Kungsträdgårdsgatan, riven 1910 
för att ge plats åt ett bankpalats. Trots att hon även betonar hur mycket hon 
arbetade är det som en diva från den nostalgiskt omgärdade epoken le fin-de-
siècle som Hartman ville bli ihågkommen. 

I slutet av minnena finns det dock ett tydligt personligt, känslomässigt 
läckage. Trots att Hartman betonar ett flertal gånger att hennes äktenskap var 
lyckligt och att hon kände att hon ”verkligen levat” sitt liv, skriver hon fram 
att avskedet från scenen 1898 varken var ett enkelt eller smärtfritt beslut. Hon 
skriver:  

Fastän jag fattat mitt beslut en tid innan, fattade jag likväl inte förrän dagen var 
inne, att jag nu skulle upphöra att vara utövare av det yrke, som jag älskat så 
och som jag ännu idag älskar och aktar av hela mitt hjärta. Det var med sällsamt 
blandade känslor jag avskedskvällen gjorde min första entré.  Jag var samtidigt 
så lycklig och så oerhört vemodig.1681 
 

Hennes intygan att hon hade älskat och respekterat sitt yrke och forfarande 
kände så, kan läsas som divans försvar för sin konstform som ännu på 1930-
talet av vissa sågs som icke-respektabel. Hartman berättar vidare, med 
divaprosa som understryker hennes storhet, att en folksamling hade mött upp 
redan utanför teatern. Sedan låter hon läsaren följa med henne upp på scen: 

Och nu stod jag i den manhaftiga tvätterskans skepnad – som jag då trodde för 
allra sista gången – öga mot öga med publiken. Så snart jag visade mig brakade 
en spontan applådåska lös, och den bragte genast reda i mina förvirrade tankar. 
Med ens var jag helt uppe i min roll, jag kände att jag spelade som aldrig förr, 
och aldrig hade jag så stimulerats av publikens bifall.1682 
 

Detta är inte det enda tillfället Hartman i sina minnen betonar att hon på scenen 
gick helt ”upp” i sin roll. Vid ett annat tillfälle beskriver hur hon, utan att tänka 
på sin egen säkerhet, var så inne i sin roll att hon kastade sig handlöst i golvet 
i syfte att svimma illusoriskt. Denna information läses här som att Hartman 
medvetet arbetade med sin energi på scenen i syfte att uppnå vad som numera 
kallas för ett flow, ett tillstånd som uppnås då allt känns som om det så att säga 
stämmer och spelet tycks flyta av sig självt. Känslan ett flow kan skapa är en 
ytterst fokuserad närvaro där tiden verkar gå snabbare än normalt och där 
externa tankar som går utöver den sceniska närvaron verkar vara bortblåsta. 
Kroppen rör sig som av sig själv, repliker och känslor upplevs som 
framspelade utan ansträngning och utan påtvingad koncentration.  
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Hartman skriver även att hon stimulerades av publikens bifall vilket 
bekräftar min tes att hon var en skådespelerska som i allra högsta grad 
kommunicerade med sin publik. Hon gjorde eller sade något som publiken 
reagerade på, hon hörde eller märkte i sin tur detta på scen och lade på minnet 
vad som hade framkallat reaktionen och använde sig av det igen. Där pågick 
en dialog mellan Hartman och publiken, vilket sannolikt förstärkte den 
speciella relationen mellan dem, som stundtals framstår som symbiotisk. 

På 1950-talet skrev hennes kollega och vän Anders de Wahl ett slags 
efterord till Hartmans memoarer, som han framförde i ett radioprogram.1683 
Där behandlar han reaktionerna på elevskolan under hennes skandal, 
mediedrevet och återkomsten till Stockholm med Coquelin, men också 
Hartmans sista sjukdom och död. I början av 1930-talet drabbades Hartman 
av, vad hon själv skrev till svägerskan, att en åder brast i hjärnan. Hon mindes 
inte händelsen, men den påverkade hennes handstil. Det kan ha varit ett 
aneurysm men även en hjärnblödning. Sista bevarade hälsningen från 
Hartman till Henriette Coyet är ett brevkort daterat 7 maj 1934. Under 1930-
talet drabbades skådespelerskan av flera hjärnblödningar och blev slutligen 
både rörelsehindrad och senildement. Detta tillstånd varade i många år. 
Paradoxen, att hon som ända in i ålderdomen förkroppsligade ungdom och 
livsglädje skulle få detta slut, nämndes i en nekrolog som skrevs om Hartman 
efter hennes död 4 januari 1945.1684  

När Ellen Hartman, sedermera Cederström, född Hedlund dog var andra 
världskriget i sitt slutskede och sju månader senare skulle atombomberna falla 
över Hiroshima och Nagasaki i Japan. Världen och tillvaron för människor i 
västvärlden skulle efter freden te sig helt annorlunda än före krigsutbrottet. 
Den 85-åriga skådespelerskan som gick ur tiden var ofrånkomligt förknippad 
med en svunnen epok och en helt annan värld.  
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Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Avslutningsvis följer här en kort sammanfattning av avhandlingens resultat 
samt några avslutande reflektioner kring tendenser och påverkan som 
emanerar från Ellen Hartman. Teaterhistorikern Tracy C. Davis sätter upp tre 
kriterier som hon menar ”separate all great performers from those who are 
mere accomplished: consumate skill […] complete command of the stage, and 
precocity”.1685 Precocity i detta sammanhang ska förstås som ”intelligence 
achieved far ahead of normal developmental schedules”.1686 Det går även att 
tolkas som att någon har en ovanligt stor talang för något. Ellen Hartman 
ansågs i sin samtid ha fulländad skicklighet som skådespelerska och hon 
behärskade scenen fullständigt samt var ovanligt talangfull, men som denna 
avhandling också visar var hon var en ifrågasatt skådespelare och en ifrågasatt 
kvinna av många anledningar. Hartman var folkkär, samtidigt provocerade 
hon många genom sina iscensättningar på scen, i offentligheten och i 
privatlivet. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i kritiska femininitetsteorier samt i 
divastudier. Med hjälp av Mimi Schippers begrepp pariafemininitet analyseras 
demoniseringen av Hartmans agens, strategier, iscensättning av femininitet 
som skådespelerska, offentlig person och i viss mån som privatperson. Med 
stöd i Wayne Koestenbaums divastudier undersöks Hartmans divaskap. Hon 
skrivs därigenom in i 1800-talets divatradition.  

Denna specifika divatradition tog fart runt mitten av 1800-talet. Då 
underlättade den nya tekniken turnerandet genom snabbare och bekvämare 
transportmedel. Dessutom resulterade den industriella revolutionen i 
omfattande urbanisering, som i sin tur utlöste en större och mer diversifierad 
nöjesindustri som vände sig till den stora publik som fanns i städerna. Denna 
publik fodrade kända artister och bidrog därmed till framväxten av en mer 
kommersialiserad divakult. Divorna nådde en mycket större publik genom 
exempelvis fotografikonsten, skvallerpressen och senare filmen. Divor har 
naturligtvis alltid funnits så länge som kvinnor har stått på scen, men det är 
relationen mellan divornas scenkonst och själviscensättning samt den 
moderna tidens utveckling av ny teknik som är kärnan i 1800-talets 
divatradition. Det nya filmmediet kom att rekrytera divor från teatrarna 
eftersom den framväxande modernistiska regiteatern inte längre hade 
utrymme för dem. Som filmvetaren Richard Dyer har visat var scenkonstens 
divor föregångare till 1900-talets filmstjärnor. Filmen framstår i sin barndom 
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som ett tydligt folkligt medium, medan Dramaten under 1900-talets första 
decennier alltmer förvandlades till en litterär och finkulturell scen. 

Den föreliggande avhandlingen visar hur Hartman, både som yrkeskvinna 
och som offentlig person, gick balansgång mellan att tänja på 
handlingsutrymmet för den normativa femininiteten och hantera att dessa 
normbrott stundom resulterade i att hon offentligt demoniserades som 
pariafemininitet. Ett flertal gånger under sin karriär och livstid omvandlade 
hon sig och iscensatte femininitet och sin image som yrkeskvinna i den 
offentliga sfären på olika sätt. Hon omförhandlade sitt genus genom att 
exempelvis under en period framhäva en tidsenlig nervös kvalitet i sin privata 
personlighet. Hennes grundfemininitet, den segrande flickaktigheten, var 
dock den bordun som hennes andra självrepresentationer utgick ifrån.  

Med den segrande flickaktigheten förnyade Hartman rollfacket som 
ingenue på den svenska scenen och presenterade den otämjda flickan, yrhättan 
och sanningssägaren med gryende sexualitet och erotisk nyfikenhet. Hon 
representerade en alternativ modern femininitet som var både emanciperad 
och normbrytande, men som samtidigt upplevdes som attraktiv av båda könen. 
Den går att jämföra med exempelvis femininiteten den Nya kvinnan som av 
många associerades med fulhet, omoral, manshat och lesbiskhet.  

Den segrande flickaktigheten, förkroppsligad av Hartman, var en hjältinna 
som både fick sista ordet och den snygge älskaren i slutet. Visserligen använde 
Hartman sin femininitet även i utländska pjäser, exempelvis Paillerons 
Sällskap der man har tråkigt, men karaktärerna Gurli och Siri i Lefflers En 
räddande engel samt Benedictssons I telefon, ska inte underskattas som 
verktyg i Hartmans framgångssaga med denna ikoniska femininitet. Det var 
genomslagskraften i denna femininitet i kombination med Hartmans 
yrkesskicklighet som skådespelerska som var orsaken till hennes popularitet 
och de processer som gjorde henne till diva. Det som utmärkte Hartmans 
spelstil var hennes så kallade naturliga tilltal, fysiska energi samt den påtagliga 
humorn i hennes fysiska handlingar och replikföring.  

1800-talet var divornas århundrade och det fanns tydliga koder för vilka 
komponenter och processer denna förgudning omfattade. Wayne 
Koestenbaums divakoder har använts som utgångspunkt och sedan byggts på 
med koder som omfattade Hartman och som var en del av tidens 
teatertradition. När skeenden runt Hartman skrivs fram blir det tydligt att hon 
var en integrerad del av 1800-talets internationella västerländska 
divatradition. Det blir även klart att hon var en produkt av en tidig-
industrialiserad nöjesindustri under fin-de-siècle. Redan i slutet av 1880-talet 
omfattades Hartman av nordisk ryktbarhet och divaskap. Under mediedrevet 
mot Hartmans moral som följde på skandalen i samband med hennes 
skilsmässa 1891 skrevs hon fram som diva med negativa förtecken. Hon valde 
då som strategi att integrera interpellationen till diva i sin femininitet och 
använda sin skamfyllda historia på scen. Detta resulterade i en 
divaiscensättning med en stundtals queer dissonans, som gick utöver den 
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normativa femininiteten och innehöll en feministisk potential. Inte minst i 
rolltolkningarna som Froufrou 1893 och Madame Sans-Gêne 1895 iscensatte 
Hartman sitt privata sår efter skandalen genom den association som uppstod 
mellan rollfigurerna och hennes egen historia.  

Under skandalen 1891 demoniserades Hartman definitivt som 
pariafemininiet, även om slagskuggan av omoral följde henne redan på 1880-
talet. Analysen av den mediala bevakningen visar att den var färgat av en 
social debatt av två starka drivkrafter i det svenska samhället under fin-de-
siècle: å ena sidan det konservativa motståndet mot modernitet, urbanitet och 
kvinnors emancipation, och å andra sidan förespråkare som omfamnade 
samhällets snabba omvandling med modernitet samt hade en liberalare syn på 
kvinnors emancipation, sexualitet och moral. Mediedrevet 1891 skedde i 
Sedlighetsfejdens efterdyningar och var helt enkelt en kamp om kvinnans 
ställning och vilka femininiteter som skulle få finnas i det svenska samhället.  

Demoniseringsprocessen av Hartman resulterade i att hon valde att gå i exil 
och sökte fortsätta sin karriär i Frankrike. Analysen av Hartmans strategier 
visar dock att den internationella karriären var ett verktyg i hennes egentliga 
agens som var att återta sin position i Stockholm som Dramatens primadonna. 
Under samarbetet med Coquelin ainé och studierna i Paris lärde sig Hartman 
speltekniken för den franska ingenuetraditionen. Hennes gestaltningar efter 
återkomsten till Dramaten visade på ökad teknisk skicklighet och hennes 
rolltolkningar på fördjupad intellektuell rollanalys, hantverksmässig högt 
driven briljans med hjälp av dynamisk energi samt yrkesskicklighet i varierad 
detaljrikedom i utmejslandet av hennes karaktärer.  

Dessa karaktärer var, trots sin publika popularitet, föremål för mycket kritik 
i media, särskilt efter hennes återkomst 1894. Denna återkommande kritik kan 
närmast ses som ett nytt mediedrev, men denna gång med teaterestetiska 
förtecken. Orsaken till denna kritik var framförallt motvilja mot dominansen 
av underhållningsteater på Dramaten och var även en kritik mot dramatik som 
var byggd kring femininiteten den segrande flickaktigheten. Hartmans 
huvudsakliga repertoar var komedier med en folklig, kvinnlig hjältinna och en 
humoristisk intrig, exempelvis Sardous Madame Sans-Gêne och 
Christiernssons Gurli. Denna så att säga icke-litterära repertoar ansågs av 
många dramatiker, författare och kritiker vara degraderande för 
nationalscenen Dramaten, som borde aspirera till en svenskskriven och mer så 
kallat högdramatisk repertoar.1687 

Trots att många av Hartmans succépjäser var skrivna av framgångsrika 
kvinnliga dramatiker har dessa i historieskrivningen förlorat det anseende de 
hade i sin samtid. Benedictssons, Lefflers och Agrells verk hade i slutet av 
1890-talet klassats som indignations- och tendensdramer och ansågs därför 
sakna konstnärligt värde. Eftersom Hartman inspirerade många dramatiker att 
skriva pjäser för henne spreds hennes femininitet både i dramatiken och i 
nordiska uppsättningar, exempelvis I telefon som sattes upp ett flertal gånger 
i Sverige och de övriga nordiska länderna. När Hartman lämnade Dramaten 
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1898 slutade en stor del av Hartmans repertoar att spelas på teatern. Harriet 
Bosse fick dock överta Hartmans glansroll som Erika Larsson i Hedbergs 
Blommor i drifbänk som Dramaten satte upp 1915. Madame Sans-Gêne hade 
repriserats året innan med Signe Kolthoff 1914. Däremot levde Hartmans 
repertoar vidare i amatörsammanhang och i elevstudier. Hartmans femininitet 
den segrande flickaktigheten kan ses som en version av femininiteten den Nya 
kvinnan. Den segrande flickaktigheten är även ett tidigt exempel på en så 
kallad flapper, en femininitet som blev allt vanligare under 1910-talet och som 
definitivt skulle slå igenom runt 1920.1688  

Kulturhistorikern Linda Simon spårar flapperns ursprung till tidigt 1900-
tal. Hon skriver: ”The iconic, mythic, post-war flapper has a history.She 
emerged from a culture obsessed by the adolescent girl: as a problem, a 
temptation and finally, in the 1920s and beyond, an aspiration.”1689 Efter första 
världskrigets slut klippte flappern håret kort och klädde sig i kort kjol, rökte 
cigaretter, dansade charlston natten lång, var erotiskt frigjord och ville inte 
gifta sig. Flappern var den moderna unga kvinnan som gjorde uppror mot 
traditionella kvinnovärderingar, krävde samma rättigheter som män, och 
övertog männens livsstil. Hartmans iscensättning som den segrande 
flickaktigheten mötte mycket motstånd och sågs delvis som en oönskad 
femininitet. Hennes genomslagskraft visar dock att hon var, framförallt för sin 
kvinnliga publik, var en efterlängtad femininitet. 

Den segrande flickaktigheten transponerades över till filmen. Det nya 
mediet omfamnade i sin barndom en mer populär repertoar än exempelvis 
nationalscenen Dramaten, särskilt efter att det nya teaterhuset invigdes vid 
Nybroplan 1908. Komponenterna i femininiteten den segrande flickaktigheten 
kom att bli stående drag i den populära ingenuen i det svenska lustspelet under 
första delen av 1900-talet. Filmvetaren Tytti Soila har i sin avhandling 
analyserat kvinnliga roller i den svenska filmen under 1930-talet.1690 Hon 
menar att rollfacket som hon kallar Sprakfålen, förkroppsligad på filmduken 
av exempelvis Sickan Carlsson, Tutta Rolf och Anna-Lisa Ericson, var den 
mest förekommande flickgestalten i filmerna under 1930-talet. Sprakfålen är 
levnadsglad, frimodig, mer eller mindre välutbildad, inte sällan 
yrkesarbetande, ofta moderlös och lindar sin, gärna förmögna, far runt sitt 
lillfinger och behandlar honom lätt nedlåtande. Soila skriver: ”Sprakfålen kan 
ge svar på tal och det är inte sällsynt att hon i berättelsens början råkar i dispyt 
med mannen som senare skall visa sig bli hennes make.”1691 1930-talets 
filmhjältinna Sprakfålen har klara likheter med Hartmans femininitet. Den 
segrande flickaktigheten är helt enkelt den svenska Sprakfålens ursprung.  

Men framme vid 1930-talet hade dock något utkristalliserats. Enligt Soila 
har Sprakfålen ”ett genomgående öde: hon måste tuktas innan tillträde till det 
äkta ståndet blir möjligt. Oftast är det den blivande maken som åtar sig att 
tämja denna Sprakfåle. […] I flera filmer sätts också Sprakfålen på något sorts 
prov innan bröllopet kan stå som belöning”.1692 Dramaturgin att hjältinnan 
måste genomgå en prövning finns förvisso i flera av pjäserna som skrevs till 
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Hartman, exempelvis Agrells En lektion och Staaffs Sveas Fana, men den är 
inte ett genomgående öde för Hartmans roller. Exempel finns också där detta 
inte ingår, som i En räddande engel, I telefon, Madame Sans-Gêne. Dessa 
unga kvinnor segrar på grund av, och med, sitt självsvåld och sin otämjdhet i 
säkert behåll. Därför förmedlade många av Hartmans gestaltningar det 
positiva i dessa kvaliteter. Detta provocerade vissa recensenter, exempelvis 
Anders Flodman och Raphaël Hertzberg. Soila menar att Sprakfålen i 1930-
talsfilmen ska beundras men också straffas för sitt normbrytande beteende och 
räddas in i äktenskapet. Kvaliteten i den otämjda femininiteten den segrande 
flickaktigheten omvandlades således på 1930-talet, eller tidigare, genom att 
vingklippas för att räddas in i genusstrukturen. Detta dramaturgiska 
tillrättaläggande pekar på hur femininiteten långt in på 1900-talet uppfattades 
som hotande och rent av farlig; att låta Sprakfålen tämjas och ingå i den 
normativa genusstrukturen dämpade dess subversiva kvaliteter. 

Denna avhandling visar också att Hartman under stor del av sin karriär ville 
vidga sitt rollfack, men möttes av skepsis från teaterledning och omgivning, 
och även direkt motarbetades i sin strävan. Detta går i alla fall att konstatera 
både under striden om rollen som Hedvig i Vildanden 1885 samt vid hennes 
återkomst från Paris 1893. Slutligen böjde hon sig för hur publiken och 
teaterledningen ville se henne. Man kan säga att hon böjde sig för sin egen 
popularitet. Hennes val i mitten på 1890-talet, att överge sina mer konstnärliga 
ambitioner och vika sig för publikens önskan hur de ville se henne, bottnar 
sannolikt i att Hartman var medveten om publiken betydelse, inte bara för 
hennes framgångssaga, utan för hennes möjlighet att återkomma efter exilen 
1891-1893. Det kan också ses som att Hartman accepterade sin roll som diva.  

I recensionerna efter hennes återkomst framställdes ofta Hartmans 
gestaltning som den dominanta i föreställningarna. Naturligtvis hade hon vissa 
roller, som Madame Sans-Gêne och Gurli, där hon var den drivande och 
handlingen kretsade kring henne – divaroller. Men vid genomläsningen av 
vissa pjäser som Villa Gaby, Blommor i drifvbänk och Dardanell och hans 
upptåg på landet, framstår rollerna som Hartman spelade som biroller med 
punktinsatser. Visserligen med komiska scener där hon kunde utveckla sitt 
komedispel, men långt ifrån den dominerande i föreställningen. I 
recensionerna av dessa föreställningar är det dock hon som dominerar. Det 
framhålls även att hon har varit drivande i valet av pjäserna för dessa rollers 
skull. Förvisso är det mycket möjligt att så var fallet, men pjäserna tillät ändå 
andra skådespelerskor att göra sig gällande i sina ofta större roller, vilket dock 
sällan skedde. Endera kan det ha varit så att pressen var så att säga 
”starstruck”, att de helt enkelt var besatta av att skriva om henne, vare sig det 
var positivt eller negativt. Alternativt var hon så suveränt rolig i dessa 
tämligen små roller att hon överglänste alla andra på scen runtomkring henne. 
Som med Gurli i Den räddande engeln blev hennes biroller huvudroller och 
det som publiken underhölls mest av i föreställningarna.  
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Denna avhandling tydliggör de skeenden kring Hartman som gjorde henne 
till diva. Med utgångspunkt i Wayne Koestenbaums begrepp divakod 
analyseras processer genom vilka publiken valde Hartman till diva. Eftersom 
divakoderna runt Hartman vid jämförelsen med andra västerländska divors, 
ter sig förvånansvärt lika varandra, hävdar jag att de ingår i 1800-talets 
divatradition. Själv var Hartman en medspelare i dessa skeenden, vilket gör 
det svårt att tyda var de olika förloppen tog sin början. Exempelvis tydliggörs 
hur pressen generellt sett skrev om Hartman med divaprosa. Under skandalen 
1891 demoniserades Hartman och titeln diva blev ett negativt omdöme. Då 
valde Hartman att från sin exil iscensätta sig som en kosmopolitisk diva. Hon 
började, enligt Koestenbaums indelning, divaprata i intervjuer och brev. Efter 
hennes återkomst utvecklade pressen, i sina artiklar om henne, än mer 
beundrande divaprosa med ett språk som för en nutida läsare stundom ter sig 
skrattretande. Även i den successivt allt mer negativa pressens affekterade 
språk går det att ana en omvänd divaprosa.  

Hartman var under hela sitt liv en medspelare i divakoderna. Redan tidigt i 
sin karriär byggde hon och första maken Victor Hartman ett varumärke där de 
var ”Dramatens prydnader”, ett populärt par på scenen och omtyckta i 
societeten. Efter sin skilsmässa 1891 valde Hartman att omvandla sin image 
till den kosmopolitiska divan. Efter att ha gift om sig 1898. valde Hartman 
återigen att omvandla sin offentliga image och omförhandla sin femininitet. I 
och med avskedet från teatern och klassresan till högadeln tystnade Hartman, 
men fortsatte att visa upp sig på bild. Hennes ställning som celebritet hölls 
därmed intakt, men nu omgavs hon av en nimbus av aristokrati. Vid sina 
comebacker under 1920-talet förvandlade Hartman återigen sin image och 
antog rollen som en majestätisk kulturpersonlighet. Hon uttalade sig om tidens 
teater och skådespelare särskilt då hon 1926 var kritiker för tidningen Idun. 
Hartman blev ofta även tillfrågad som expert i olika ämnen, alltifrån röster på 
radion och ungdomens degenerering. 

I 1900-talets teaterhistoria har Hartmans popularitet lyfts fram, men inte 
hennes skådespelarkonst. När Hartman 1898 lämnade teatern skrev tidningen 
Idun en artikel om henne som en sorts sammanfattning av hennes 
skådespelargärning.1693 Artikeln hade författats av signaturen S. S-n. vilket är 
pseudonym för Sven-Erik Söderman (1866-1930). Söderman hade tidigare 
hyllat Hartman och bland annat skrivit en välkomstdikt till hennes ära i 
samband med hennes gästspel med Coquelin 1892.1694 Hans artikel i Idun 
1898 är dock paradoxal eftersom det som utmålas som en sorts hyllning i 
själva verket är dess motsats, eller i alla fall en tribut med stor reservation. 
Redan i första stycket ställs hennes stora popularitet hos publiken mot det 
faktum att många inte gett ”hennes konstnärskap samma höga betyg som 
allmänheten gifvit”.1695 Söderman menar att hon ”genom sin blotta 
personlighet” och den ”endast för söndagsbarnen möjliga turen att hos sitt 
auditorium finna en resonnans för snart sagdt hvarje afsigdt, hvarje infall”.1696 
Positivt är visserligen omdömet om hennes stora komiska fantasi och 
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medfödda talang, men det slås ändå fast att hennes popularitet berodde på tur. 
Enligt Söderman var det Hartmans personlighet och temperament som var 
orsaken till hennes framgångar. Epiteten han tillskriver henne kan i bästa fall 
kallas ambivalenta:  

Man må diskutera hur mycket som helst, huruvida vår dramatiska konst vunnit 
eller förlorat på att vara en så despotisk naturs tjänarinna, men man skall aldrig 
kunna bestrida, att det endast är utvalda och ursprungliga begåfningar 
förbehållet att utöva ett sådant tyranni.1697 
 

Frågan ställs om svensk teater vunnit eller förlorat på Hartmans närvaro utan 
att besvaras annat än underförstått. I samma mening associeras hon samtidigt 
med en ”despotisk natur” som utövade ett ”tyranni”; ord som bär en negativ 
klang. Visserligen sägs hon ha varit en utvald och ursprunglig talang, men hon 
utövade likväl ett tyranni på den svenska dramatiska konsten. Vad betyder 
det? Vad författaren menar blir klarare senare i texten när han beskriver 
Hartmans komiska begåvning: 

Hela hennes lilla varelse är ett förkroppsligadt löje, och som ett sådant inte 
frågar om lof, då det vill framträda i den eller den formen, har hon med 
häpnadsväckande själfständighet gjort allt hvad hon behagar. Men hon har 
också på samma gång förstått att behaga. Det är visserligen sant att hennes 
själfständighet stundom öfvergott till själfsvåld, men till och med i själfsvåldet 
har man märkt en behärskning af uttrycksmedlen, som nästan gjort det till en 
parodisk konstverksamhet. Man tänkte blott på hennes Gurli, Agapetus och 
Sans-Gêne och på hela raden af dessa halfvuxna flickor och frimodiga damer, 
som lefva i stockholmarnes minnen.1698 
 

Söderman konstaterar att hon har kontrollerat sina uttrycksmedel även i sitt så 
kallade självsvåld. Både självständighet och självsvåld nämns två gånger 
vardera i det sista citatet samtidigt som det också sägs hur hon ”inte frågat om 
lov” och ”gjort hvad hon behagar”. Självständigheten benämns till och med 
som häpnadsväckande, vilket uppenbarligen provocerade Söderman. Han 
skriver också att eftersom uttrycksmedlen var behärskade och således 
medvetna blev hennes gestaltningar en parodi på verklig konst. Till denna 
verksamhet kopplar han alla hennes flickroller inklusive Madame Sans-Gêne. 
Dessa gestaltningar, som var så populära hos den stora publiken var alltså inte 
konstnärliga, utan en parodi på konst. 

Enligt Söderman hade Hartman således tyranniserat den svenska 
dramatiska konsten genom att ta för stor plats med sin Madame Sans-Gêne 
och Gurli och Siri med flera. Genom att vara underhållande hade hon förhäxat 
publiken så att de förlorat sin smak för den så kallade högre dramatiska 
konsten.  

Trots den klara ambivalensen i Södermans artikel och även i Grandinsons 
artikel i Ord och Bild 1897, går det dock att konstatera att Georg Nordensvan 
genom sina teaterhistoriska verk hade huvudansvaret för nedskrivningen av 
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Hartmans konstnärlighet, trots att han som recensent i Aftonbladet inte sällan 
gav Hartman god kritik, som exempelvis 1897 i Villa Gaby.1699 Jacky Bratton 
visar i sin fallstudie över dramatikern och skådespelerskan Susannah 
Centlivre, att när utskrivning sker ur teaterhistorien är ideologiska stråk i 
omlopp.1700 Även om denna process beskrivs av Bratton utifrån en dramatikers 
texter och inte en skådespelerskas gestaltningar, är argumenten igenkännbara 
i nedvärderingen av Hartmans skådespelarkonst. Enligt Bratton är bakgrunden 
uppvärderingen av den dramatiska texten till litteratur både inom teaterns 
praktik och i teaterforskningen. För att teater ska kunna klassas enligt det 
borgerliga samhällets krav på konst måste den vara autonom, det vill säga ha 
skapats av en ensam upphovsman som motsvarade tidens förväntningar på en 
sådan; det manliga geniet.  

Idealet med en ensam konstnär som ansvarar för hela verket går 
överensstämmer dock inte med det kollektiva ansvar som krävs för en färdig 
teaterhändelse som inkluderar skådespelarnas förkroppsligade gestaltningar, 
dramats text, musik, koreografi, regi, scenografi, ljussättning och så vidare. 
Detta ideal omfattade även Oscar Levertin i sina artiklar 1897 där han 
nedvärderade teater som allkonstverk och satte det mot sitt ideal vilket han 
kallade ”teater i en fåtölj”.1701 Alltså som en enskild läsare av den dramatiska 
texten. Detta är, enligt Bratton, det första argumentet för Centlivres utnämnda 
obetydlighet som författare.1702  

Centlivres dialoger skrevs för att gestaltas av skådespelare på en scen. 
Centlivre blev till exempel kritiserad för att hon saknade så kallad ”wit” (på 
svenska trubbigt översatt till kvickhet) som ansågs vara en acceptabel 
konvertering av teaterns underhållning till intellektuell njutning. Centlivre 
ansågs visserligen kunna skriva intressant realistisk dialog, men det räckte inte 
trots att den var underhållande, eftersom den saknade av den intellektuella 
utmaning som fanns i ”wit”. Det andra argumentet för att inte ta Centlivre på 
allvar som dramatiker var nödvändigheten att distansera teatern från 
underhållning. Detta var, enligt Bratton, en förutsättning för teaterns 
uppgradering till konst.1703 

Det tredje och mest betydelsefulla argumentet, enligt Bratton, var 
omöjligheten i erkännandet av en kvinnlig upphovsman.1704 Därigenom skulle 
det fundamentala och viktigaste binära tänkandet undermineras vilket, är 
åtskillnaden mellan kropp och själ som är huvudingrediensen i västerländsk 
patriarkal struktur. Bratton skriver: ”Through our grasp of the aestetic, our 
recognition of beauty in pure art, the power of Reason can be applied to the 
physical world that so delights our senses and bring the bodily under moral 
control.”1705 Nordensvan använder som argument mot Hartmans betydelse 
som skådespelerska hennes begränsade område vilket inte inkluderade de 
stora rollerna.1706 Således, ansåg han att dramatikens litterära kanon är 
avgörande för en skådespelerskas anspråk på konstnärlighet. För att en 
skådespelerskas konstnärlighet ska erkännas i historieskrivningen krävs det att 
hon har spelat vissa roller som ingår i denna kanon, till exempel Julia, Ofelia, 
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Lady Macbeth, Antigone, Maria Stuart, Orleanska jungfrun med flera. Det 
räcker inte att hon excellerar i samtida komedier oberoende av deras 
popularitet och vars framtida klassikerstatus ingen ännu vet något om. Här 
framställs det tyngre dramat, där rollernas komplexitet finns i texten, som en 
bättre värdemätare av skådespelarens yrkesskicklighet, än en öppnare 
dramatik, där det främst är skådespelarens gestaltning som gör rollerna mer 
komplexa. Denna uppvärdering av det mer litterära dramat motsvarar Brattons 
första argument i utskrivningens process. 

Det andra argumentet var distanseringen teater-som-konst från teater-som-
underhållning. Här spelar återigen Hartmans repertoar in eftersom den 
huvudsakligen hörde till samtidens komedier som till exempel Benedictsons I 
telefon eller Sardous Madame Sans-Gêne. Eftersom de inte kom att tillhöra 
den litterära kanons komedier kunde de nedgraderas till så kallad 
underhållningsteater, en värdering som i sin tur i historieskrivningen spillde 
över på Hartmans ansedda kvalitet som skådespelerska. Under hennes 
verksamma tid var hon av den stora allmänheten, trots kritiken efter sin 
återkomst till Dramaten, ansedd som en stor skådespelerska, Dramatens diva 
och så kallad primadonna assoluta. 

Den tredje, och utifrån Brattons resonemang den viktigaste, orsaken var att 
Hartman var kvinna. Hon var en kvinna med mycket inflytande, med makt 
över repertoaren och idoliserad av publiken. I kraft av sin yrkesskicklighet och 
sin popularitet underminerade hon idén om teatern som en autonom konstart 
med en innehavare av den unika konstnärssignaturen, det vill säga den 
manliga dramatikern och sedermera den manliga regissören. 

Naturligtvis är Georg Nordensvans syn på Ellen Hartmans spelstil lika 
mycket värd som någon annans. Han redogjorde för sin syn på hennes konst 
utifrån sin smak och sina ideal, men hans åsikt har till och med 2000-talet 
dominerat i teaterhistorien. Om hans värdering fortfar att läsas som den 
objektiva och enda sanningen ter det sig helt oförståeligt från senare 
tidsperspektiv varför Hartman ansågs som så skicklig att hon processades fram 
av sin publik till en diva. Det innebär att den största delen av den nordiska 
publiken helt enkelt var ointelligent och obildad, vilket även Grandinson i en 
av sina recensioner lät påskina.1707 Nordensvans syn på Ellen Hartman som 
skådespelerska delades uppenbart av förutom Grandinson sannolikt av 
Levertin, Strindberg och en del andra intellektuella eller självutnämnda 
teaterkonnässörer, men den stod i skarp kontrast till den största delen av 
publiken som såg och beundrade henne. 

Vad hade Nordensvan för orsak att skriva negativt om Hartmans 
skådespelarkonst i sina teaterhistoriska verk? Någon antydan till personlig 
vendetta går inte att finna i källorna. Det enda brev som Hartman skrev till 
Nordensvan, i alla fall det enda som är bevarat, var inför hans recension av 
Froufrou 1893 för att söka påverka honom positivt.1708 Eftersom inga andra 
brev finns i arkiven, inga notiser i tidningar eller muntligt traderade anekdoter 
i memoarer, anser jag det för troligt att hon valde att bemöta hans kritik med 
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tystnad. Snillet som återkommande får negativa recensioner av en 
antagonistisk kritiker och går till motangrepp är en förekommande 
tidningsrubrik och kan sägas beskriva ett ikoniskt genibeteende. Denna typ av 
berättelser figurerar dock inte i divamytologin. Att skicka hatfulla eller 
misogyna brev till kritiker eller fysiskt slå ner dem är maskulint genuskodade 
scenarier förbehållet manliga genier med operasångaren John Forsell, regissör 
Ingmar Bergman och författaren och musikern Ulf Lundell som klassiska 
svenska exempel från 1900-talet.  

Det mest troliga är, förutom att Nordensvan i viss mån ändrade uppfattning 
om Hartman de sista åren hon var aktiv på 1890-talet, att han precis som 
många andra exempelvis Grandinson, Strindberg, Hedberg och Levertin var 
inbegripna i en strid om vem som skulle ha makten över Dramaten. 
Skådespelarna som Fredrikson och Hartman som gav publiken vad de ansåg 
var kvalitativ underhållning, såg till att fylla huset och få goda intäkter, eller 
författarna och regissörerna som ville skapa en nationalteater där ordet – deras 
ord – hade företrädet både i repertoaren och i skådespelarnas tolkning.  

Att efter Hartmans avsked skriva ner hennes konstnärliga värde var att 
samtidigt uppvärdera verksamheten på nya Dramaten på Nybroplan, utan att 
behöva säga det rent ut. Inför öppnandet av det nya Dramatenhuset vid 
Nybroplan 1908 fanns det enligt Willmar Sauter ”krafter vid teatern som ville 
sätta helhetsverkan framför skådespelarprestationer och dramat före 
aktören”.1709 Nu blev det vanligare att Dramatens direktör var en författare och 
eller regissör. Detta bestod till 1966, med två avbrott för skådespelarna Tore 
Svennberg och Paulin Brunius chefsskap 1922-1928 respektive 1938-1948. 
Över händelserna på scenen styrde de nya manliga så kallade 
mästerregissörerna som exempelvis Olof Molander, Alf Sjöberg och senare 
Ingmar Bergman. Stundtals blev de även teaterchefer, som både Molander och 
Bergman. De nya mästerregissörerna hade nu officiellt fått tolkningsföreträdet 
gällande skådespelarnas gestaltning. Visserligen hade Hartman aldrig haft 
officiell makt på Dramaten, men som den som var huvudansvarig för teaterns 
höga intäkter, och därmed ekonomi, hade hon haft ett stort inflytande. Den 
styrande makten och de inflytelserika rösterna på Dramaten under en stor del 
av 1900-talet hade dock en tydlig maskulint kodad dominans.  

Då, som nu, associerades maskulinitet med styrka, tuffhet och 
”naturlighet”, medan femininitet associeras med svaghet, sårbarhet och något 
konstgjort eller artificiellt.1710 Denna föreställning fortsätter att spridas även 
bland individer som anser att män och kvinnor är jämlika. Generellt sett 
uppvärderas alltid maskulinitet i västerländsk kultur medan femininitet 
nedvärderas och bortförklaras med att enbart handla om yta vilket bör 
föraktas. Synen på femininitet som en syndabock finns inte bara inom det så 
kallade patriarkatet utan även inom feministisk teori, som genusforskaren 
Ulrika Dahl visar i sin bok Skamgrepp, Femme-inistiska essäer.1711 Min 
förhoppning är att denna avhandling om Hartman kan bidra till att klargöra 
med vilka medel och argument kvinnor som tar stor plats i offentligheten har 
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motarbetats. Därmed kan den kanske i förlängningen medvetandegöra att 
flertalet av dessa metoder och strukturer ännu lever kvar. 

Skådespelerskan Hilda Borgström var en av Hartmans favoriter och även 
den som fick överta vissa av hennes roller, exempelvis Cyprienne i Sardous 
Vi skiljas. Den elva år yngre Borgström upplevde som aktris och lärarinna på 
Dramatens elevskola övergången från gamla Dramaten på 
Kungsträdgårdsgatan till nya Dramaten vid Nybroplan, med den växande 
manliga genikulten bland regissörerna. Enligt skådespelerskan Inga Tidblad 
var den äldre kollegan full av förakt för den nya tidens regiteater: 

”Äsch”, fnös hon, ”det är inte konst, det är konster! Och våra stora 
mästerregissörer! Vad de måtte ha tråkigt hemma eftersom de aldrig vill sluta 
repetitionerna i tid. Dom vill inte komma hem förrän maten står på bordet. 
Sedan kan herrarna lägga sig på sofflocket, men vi, vi ska ner till teatern och 
spela. Det har dom glömt. Det gick utmärkt bra i min ungdom utan några 
demonregissörer och unga genier. Herregud, på den tiden hade vi roligt på 
teatern.1712  
 

I ett nostalgiskt skimmer förmedlade Borgström till Tidblad tillvaron på den 
gamla tidens teater där regissör Harald Molander, alltid iklädd hög hatt och 
damasker, utsträckte sina instruktioner till att peta skådespelarna till rätta med 
sitt spanskrör och ge ”några knappa anvisningar, alltid på pricken riktiga”.1713 
Men Borgström påpekade även att de som hade intellektuell bildning, som 
exempelvis Molander, ansågs ”finare” än de mindre bokligt bildade 
skådespelarna. Intellektuella konnässörer ansågs följaktligen ha högre status 
inom teaterhierarkin än de praktiskt arbetande skådespelarna.  

Borgström gav även en vittnesbild av en repetition på gamla Dramaten. 
Arbetsdagen började allmänt runt elva på förmiddagen. Efter lite samspråk 
skådespelarna emellan började man så småningom repetera och slutade 
klockan två då skådespelarna gick ut och promenerade i Kungsträdgården. 
Primadonnan som åsyftas i citatet nedan är sannolikt Hartman: 

Ingen skrällande signal eller otålig uppmaning i högtalaren förkunnade deras 
entréer. En urgammal herre med pincené skred vördnadsfullt fram till personen 
i fråga, bugade, pekade på repliken i manuskriptet: ”Fru H. behagade göra entré, 
var så god”. Kilade sedan på krumma ben före primadonnan för att öppna 
järndörren. In svävade den sköna, läste snällt sina repliker mot Gustaf 
Fredrikson (alltid klädd i bonjour och veckat skjortbröst) i Ett glas vatten eller 
fnittrade i I telefon utan att de blev avbrutna av regissören.1714  
 

För Borgström var det väsentliga i teaterkonsten: ”Ordet, det mänskliga, själva 
livet, som avspeglades.”1715 Samhället, människors livsvillkor, teatern och 
konsten hade på 1930-talet, när Borgström muntligt förmedlade sina minnen, 
blivit mycket annorlunda jämfört med hennes ungdoms under fin-de-siècle. 
Modernismen hade slagit igenom och teateruppsättningarnas teknik och 
skådespelarnas scenerier hade blivit mer komplexa. De allmänna förändringar 
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som i sin tur skett i samhället under de snart nittio år som passerat sedan 1930-
talet fram till slutet av 2010-talet är minst sagt omvälvande. För många i 
publiken är dock kvaliteten på skådespelarnas gestaltning den viktigaste 
ingrediensen för deras teaterupplevelse.1716 Detta visar att Borgströms åsikt 
ännu har relevans, trots att det numera knappast skulle vara möjligt att alltid 
överföra teaterproduktionen och dess kultur på gamla Dramaten till Dramaten 
idag.    

När Hartman hörde Mauritz Stiller skrika till skådespelarna under 
inspelningen av Gösta Berlings saga, var det den nya tidens manliga 
regissörer hon mötte, med prefixen ”demon” eller ”mäster”. Mellan hennes 
avsked 1898 och 1920 hade de tagit makten vid teatern och även inom nya 
medier som filmstudion. Vid tidpunkten för Hartmans comeback hade inte 
bara teatern utan även samhället oåterkalleligt förändrats. I intervjun i 
Filmstaden 1923 och i sina memoarer från 1934 klagade hon på att teatern 
hade ändrats till det sämre. Det hade blivit hårdare klimat, större konkurrens 
och mindre solidaritet mellan skådespelarna. Som avhandlingen visar var 
detta en efterkonstruktion, men kanske Hartman precis som Borgström kände 
sig tillhöra en annan epok? Kanske var det därför hon aldrig på allvar tog upp 
sin skådespelarkarriär igen med fler nya roller, utan valde att förbli vid sina 
återkommande gästspel som i slutet av 1920-talet sannolikt utstrålade ett 
skimmer av nostalgi trots skådespelerskans vigör.  

Hartman var fången redan på 1890-talet i mellan att å ena sidan vara en 
modern skådespelare som i sin spelstil lät ana det kommande 1900-talet, och 
å andra sidan vara en diva med fast förankring i 1800-talets divatradition. I 
Nordensvans och Torsslows historieskrivning har uppmärksamheten riktats 
mot hennes divaposition genom att påtala hennes publika popularitet samt 
hennes divabeteende genom att framhålla hennes så kallade självsvåldighet 
och många kärleksäventyr. Däremot har hennes modernitet som skådespelare 
negligerats. 
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Bild nr. 18. Ellen Hartman-Cederström som titelrollen i Madame Sans-Gêne, 1920-talet, 
fotograf Almberg, Preinitz, Musikverket, Musik- och teaterbiblioteket, Fotoarkivet. 

Epilog: Den föränderliga tiden och och drömmen om ett 
försvunnet arkiv  
I Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Redivivas handskriftsavdelning 
finns det Cederströmska släktarkivet bevarat. Där finns även Bror Cederström 
representerad i en box. Vid upptäckten av detta väcktes min förhoppning att 
Hartmans egen samling med klipp och fotografier kunde ha hamnat där.1717 
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Tyvärr gick det snart att konstatera att var än samlingen hade slutat sina dagar, 
så inte var det i det Cederströmska familjearkivet. Hartmans och Bror 
Cederströms förlovningsannons fanns där och även en så kallade blänkare om 
deras giftermål. Ett urklipp fanns också om Hartmans medverkan i 
välgörenhetsföreställningen på Hasselbacken i Röda korsets arrangemang 
1910. Hon syns också i en artikel angående hennes 50-årsdag, men inte 
mycket om hennes bejublade comeback 1920 på Dramaten, ingenting om 
hennes medverkan i Gösta Berling saga. Däremot fanns friherrinnan 
Cederström då och då omnämnd i blänkare som prisutdelare. Hennes mans 
förehavanden var det däremot lätt att följa genom att hans namn nämns i 
samband med diverse jakter och hästtävlingar, men skådespelerskan Ellen 
Hartman var, om inte utraderad, så starkt nedtonad. 

Drömmen om att Hartmans privata arkiv, hennes minnen och artefakter 
från sin karriär skulle finnas någonstans så som hon lämnat dem, orörda av 
tiden, möjligtvis täckta med ett lätt lager av damm, ger deckarförfattarinnan 
Maria Lang, alias Dagmar Lange, uttryck för i en av sina sista deckare. I 
Dödligt drama på Dramaten har skådespelerskans fiktive dotterson Horatio 
Hartman ärvt Ellen Hartmans alla tillhörigheter och minnen från hennes 
karriär. Skådespelaren Horatio Hartman är i romanen son till en oäkta dotter 
som Hartman enligt Langs fantasi hade utomäktenskapligt med någon av sina 
så kallade amourer. I slutet utmålas att Horatio Hartmans hem med hans 
samlingar från Hartmans dagar ska bevaras som ett ”unikt teatermuseum”.1718  

Hartmans utomäktenskapliga förbindelser förföljer henne i flera böcker. I 
Rune Pär Olofssons roman En kung i varje tum skrivs hon fram som en 
älskarinna till Oscar II, en association som finns även i Arne Lindenbaums 
populärvetenskapliga bok Okrönta härskarinnor på Stockholms slott, låt vara 
att det inte skrivs rent ut, men däremot nämns det i Wikipedias artikel om 
Oscar II.1719 Författarinnan Alice Lyttkens har i sina memoarers första del gett 
en beskrivning av Hartman. Lyttkens vistades ofta på Torup som lekkamrat 
till Henriette Coyets dotter och lärde då känna skådespelerskan. Lyttkens ger 
en hyllande, nästan svärmisk beskrivning av Hartmans esprit och charm. Hon 
beskriver hur Hartman gärna medverkade i flickornas lekar, hur hon bara 
skrattade när barnen drog ut löshåret ur hennes frisyr, hur de fick vara 
närvarande när hon bytte om och beundra hennes exklusiva spetsprydda 
underkläder.1720 När Lyttkens som ogift blev med barn var Hartman, inför det 
snabbt arrangerade äktenskapet, en av de få som inte mötte den blivande 
bruden med nyfikna insinuationer.1721 I memoarernas andra del berättar 
Lyttkens om den stora succén vid Hartmans comeback på Dramaten 1920 som 
hon bevittnade från salongen, en händelse som också återkommer i en av 
hennes romaner.1722  

Det är uppenbart att Hartman gjorde ett djupt intryck på den blivande 
författarinnan. Det finns dock ingen karaktär i hennes romaner som har 
Hartmans uttryckliga historia. Däremot vimlar det av hjältinnor med den 
segrande flickaktigheten. I hela Lyttkens produktion är hjältinnorna med få 
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undantag otämjda, upproriska unga flickor som är sanningssägare och som 
står upp mot högfärd, orättvisor och den inskränkta överheten. De är 
normbrytare och inte rädda för att göra sin åsikt hörd eller ställa till med 
skandal oavsett om de är placerade i 1920-talet eller på 1700-talet. I Lyttkens 
romaner är femininiteten som ett slags mall för en busig, oppositionell, 
sanningssägande, rättvis, käck, modig, attraktiv och framförallt modern flicka 
som får slåss mot omgivningens fördomar för sin självständighet. De är 
idealiserade yrhättor och romantiserade Nya kvinnor och har alla en 
feministisk potential. Det är inte omöjligt att bakom vissa av dessa hjältinnor 
skymtar Lyttkens idealiserade barndomsbild av Hartman.  

År 1903 författade August Strindberg en saga som hette Tobaksladans 
hemligheter. Efterlämnade papper visar att Ellen Hartman, tillsammans med 
några andra skådespelerskor, bland andra författarens tredje hustru Harriet 
Bosse, stod modell för opersångerskan som är huvudpersonen.1723 Sagan 
börjar: 

Det var en gång, en ung flicka vid Operan. Hon var så skön så att folk vände 
sig om på gatan, och hon sjöng som icke många. Så kom kapellmästaren och 
kompositören och erbjöd sitt konungarike med sitt hjärta. Konungariket mottog 
hon, men hjärtat fick ligga. Nu var hon stor, så stor som ingen; och hon åkte i 
en viktoria och nickade åt sitt porträtt som satt i alla bokhandlares förnster. Hon 
blev ändå större, och kom på brevkort, tvålar och cigarrlådor. Slutligen hängde 
hennes porträtt i foajén bland de döde odödliges; och då blev hon rent ut sagt 
mycket upplåst.1724 
 

I sagan ger Strindberg uttryck för vad han tyckte om skådespelerskor som njöt 
av sin berömmelse. Han skriver fram deras öde genom operasångerskan som 
till sist blir så uppblåst att hon sväller upp, blir fet och inte längre får några 
roller. Slutligen glömmer publiken bort henne. Sångerskan i sagan blir först 
räddad av den kapellmästare och kompositör vars hjärta hon hade ratat som 
ånyå erbjuder henne en roll efter att hon har blivit smal igen. Strindberg slutar 
sin saga med meningen: ”Det var en uppbygglig historia.”1725  

I en amatörpsykologisk tolkning är det lätt att läsa in att kompositören är 
Strindbergs alter ego. I sagan förutsade han alla uppblåsta divors öde: De 
skulle glömmas av sin publik, men möjligtvis räddas av en man, en skapande 
man – kompositör, författare eller regissör. Enligt teaterforskaren Charlott 
Neuhauser ansåg Strindberg, precis som Tor Hedberg, att skådespelaren bryter 
upp ”dramats och konstverkets enhet när skådespelaren stjäl fokus och tillåts 
improvisera med hjälp av en öppen text”.1726 Detta gjorde onekligen Hartman 
både med sin förkärlek för denna typ av öppen dramatik och med sin spelstil. 

I en förort till Stockholm, där jag ibland promenerar, är gatorna döpta efter 
1800-talets stora skådespelare. Där finns bland annat Fredriksonsvägen, 
Personnevägen och Hillbergsvägen. Men det finns ingen Ellen Hartmansväg. 
Denna utelämning ansåg jag ursprungligen vara ren misogyni från Stockholm 
kommuns sida, men när jag tittade på förutsättningarna för att få en gata 
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namngiven efter sig insåg jag att det var en orättvis beskyllning. Den som ska 
få denna ärebetygelse måste vara död. När gatorna namngavs i Mälarhöjden 
på slutet av 1920-talet och början av 1930-talet levde ännu Hartman. 
Stjärnskådespelerskan under den svenska romantiska eran, Emélie Högqvist 
(1812-1846) dog när hon ännu var verksam och populär, ung och vacker. På 
1920-talet, när hon mytologiserats till Sveriges kameliadam genom biografier, 
fick hon ge namn åt en väg i Enskede. När Hartman dog 1945 var hon åttiofem 
år gammal, pensionerad ifrån sitt yrke sedan mer än tjugo år, sängliggande, 
både fysiskt och mentalt skadad efter troligtvis flera hjärnblödningar. Hon var 
sedan länge isolerad från omvärlden.1727 Trots nekrologerna var största delen 
av hennes dyrkande publik gamla eller döda. Det fanns ingen kvar som 
förespråkade ett gatunamn till hennes ära. Därmed går det att konstatera att 
det fanns en kod, som tenderar att mytologisera stjärnor, som Hartman inte 
omfattade; den att dö i sin krafts dagar och i blomman av sin ungdom. Hartman 
hade excellent timing som skådespelerska och visste att göra både dramatiska 
och spektakulära entréer såväl som sortier. I hennes slutliga sorti fallerade 
dock timingen. 
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Summary 

“Divine, nothing less than divine!” Actress Ellen 
Hartman’s performance on stage and in public life 
Modern European acting was born in the nineteenth-century, and popular 
actresses forced this shift in style by breaking up the classical acting tradition. 
Realistic and naturalistic drama and acting styles were introduced into 
Swedish theater a decade earlier than elsewhere in Europe. Actress Ellen 
Hartman (1860-1945), the subject of this dissertation, was one of the creators 
of this movement. For women, a career on stage often meant marginalization 
in social life, but young girls still flocked to the profession in hope of pursuing 
fame and fortune. Popular actresses were celebrities and could gain economic 
independence. This, among other factors, made the profession suspicious in 
the eyes of the bourgeoisie and patriarchy. 

The purpose of the present thesis is to examine the diva femininity, career 
strategies, and acting style of Ellen Hartman. It is a contribution to the history 
of actresses that explores her gender performances and diva codes, and how 
they influenced her career strategies and acting style.The aim is to highlight 
her importance to Swedish theater during the fin-de-siècle with an analysis 
based on Tracy C. Davis’s feminist theater historiography, Mimi Schippers’s 
notion of pariah femininity, and Wayne Koestenbaum's concept of diva codes. 

The nineteenth-century was the era of divas in opera, theater and ballet. 
During the latter part of the century, a specific diva tradition emerged. 
Technology furthered transportation, which facilitated touring, and the 
industrial revolution resulted in extensive urbanization, which triggered a 
larger and more diversified entertainment industry that attracted broad 
audiences. The public adored famous performers and gave rise to 
commercialized diva worship, contributing to the growth of fandom culture 
and media industry. Divas had existed before, but it is the relationship between 
diva performances on and off stage, as well as new technology, that is at the 
core of this specific tradition. As film scholar Richard Dyer states, divas on 
stage were the predecessors of the twentieth-century movie stars.  

Historical contextualisation, critical imaginativeness, and actors’ embodied 
knowledge are the methodologies used in the present thesis. The study 
emphasizes the close interplay of the gendered contexts and structures that 
framed Hartman’s career strategies and acting style. Hartman’s performance 
of her signature femininity “the victorious girlishness”, renewed the stock 
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character ingenue. It presented the untamed young woman, the truth-teller 
with budding sexuality and erotic curiosity. Hartman represented a modern 
emancipated and transgressive femininity, attracting both sexes. It can be 
compared with the negative connotation of the New Woman: Hartman’s 
femininity was a precurser to the Flapper, a femininity that had its break-
through mainly in the first decades of the twentieth-century. 

Hartman created several alternative narratives concerning her personal 
history. During her first marriage she had extra-marital affairs and was 
publicly shamed and accused of bigamy. This sexual scandal in 1891 forced 
her into exile. Hartman’s sexuality was demonized, and her appearance 
downgraded to defuse the threatening presence of her pariah femininity. After 
two years in France, where she collaborated with French actor Coquelin ainé, 
she managed to regain her position as the diva of the Royal Dramatic Theatre 
in Stockholm, becoming more popular than ever. During her career, 
newspaper articles emphasized her sexuality and linked it to her extravagant 
life style, but her audiences still admired her glamorous performances. 
However, some critics were provoked by her independent approach to theater, 
her “victorious girlishness” and her comical acting; thus celebrity is fickle. In 
Swedish theater history, Hartman’s fame and scandalous private life have 
eclipsed her acting reputation. 

In carving spaces for women in the public sphere, Hartman became 
subversive, not only because she embodied struggle and survival, but because 
her performance extended beyond herself to make a positive difference for 
women. The conclusion thereby underlines the idea that Ellen Hartman as a 
popular actress challenged the gender norms of her time and contributed to the 
empowerment of women in Sweden and was moreover a forerunner and 
pioneer of Swedish modern acting. 
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