Steget in bland Sveriges författare och andra kulturpersonligheter tog Victoria
Benedictsson vintern 1885/86. Det var då hon reste till Stockholm efter en inbjudan från
Soﬁe Adlersparre. Adlersparre var aktiv inom kvinnorörelsen och som kvinnlig författare
var Victoria av intresse.

 
I kretsen kring Adlersparre fanns bl a den likasinnade Fredrika Limnell. Det var
hemma hos Aldersparre som Victoria stiftade bekantskap med Limnell.

 
Av Victoria Benedictssons dagboksanteckning framfår det att Fredrika Limnell fann
Benedictsson synnerligen intressant när hon skrev att Limnell ”lade vantarna på henne”.

 
Väl hemma i Hörby tog de äktenskapliga problemen åter vid och Victoria var fast
besluten att hyra den dubblett som fanns i det egna hemmet. Där skulle hon få arbetsro
som författare och där skulle hon kunna bo för sig själva.

 
Victoria ﬁck sin vilja igenom och 1886 inredde hon själv sina rum. I samma veva
kom ett anonymt ekonomiskt bidrag henne tillhanda. Pengarna var avsedda för att kunna
inköpa skrivbord och annat, sådant som hon behövde för att kunna utöva sitt yrke.

 
I tron om att det var Ellen Key som ställt upp för henne ekonomiskt skrev hon och
tackade för pengarna. Men av Ellen ﬁck hon veta att det var Fredrika Limnell som så
vänligt hjälpt henne. I sin glädje skrev Victoria tillbaka till Ellen Key:
Är det så, då är jag förtjust, - jubelförtjust. Hvilka kära husgudar skola icke stå på hyllorna

och vänta på mig, när jag kommer hem!


 
Jag reser den första April. Allt är klart till dess, hoppas jag.

Ditt bref gjorde mig glad, så glad. Jag drömmer om en snäll menniska, jag vill inte veta

hvem, - någon som du skall ta i famn å mina vägnar, så vida det icke är opassande.


 
Böcker, det är hvida ro; varma, menskliga böcker, det är nya vänner; och man är 

säker på att de alltid bli trogna.


 
Jag kände det som solen började skina, - en riktigt klar och vacker höstsol, nästan

som om våren.


