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D. 21 Mars.
Jag skall fram, jag vill fram. Jag vill icke låta
begrafva mig lefvande.
Skrifva, läsa, studera lifvet. Slå mig fram med alla
medel! Lefva och
ge tappt? – Eländighet! Nej.
Bara hugg i; det går nog till en tid. Sen kan du dö.
Men också bli
hågkommen, – en liten tid.

Vi möter Victoria Benedictsson under hennes
sista natt i livet den 22 juli år 1888 på Hotell
Leopold i Köpenhamn. Vi vill att ni för ett
ögonblick ska få komma nära en av våra största
författare och inspireras till att läsa mer av henne,
om henne.
Föreställningen består helt av hennes egna texter
hämtade ur dagböckerna och Stora boken med
några få repliker vi lagt till för att skapa en helhet.
Även brev hon fått och skickat finns med. Vi
har satt samman materialet till en koncentrerad
föreställning, vi har fått välja omsorgsfullt, det
hade lätt kunnat bli oändligt för så fantastiskt bra
skriver hon.
Fast i tidens könsmaktsordning, utlämnad till den
snäva begränsade kvinnorollen lyckas Victoria
skapa en frihet i sitt skrivande, i sitt arbete som
författare. Hon skriver och skriver, romaner,
pjäser, noveller, brev, dagböcker, antecknar på
remsor och framförallt, hon bestämmer sig för att
allt ska sparas till eftervärlden. Vartenda ord.
Med hennes texter får vi tag på en tid som på ett
sätt är avlägsen men ändå helt nära. Vi ger er
ett utsnitt skuret med en dissikerkniv, en glimt,
några andetag och framförallt Victorias egna ord,
hennes röst, hennes språk. Hon talar också för
många av kvinnorna i sin samtid, ”människorna”,
hade hon själv föredragit om hon fått välja. Att
vara kvinna var inte mycket värt, inte heller att
vara kvinnlig författare. Vi ska minnas henne.
Länge.
Läs läs läs!
Petra och Cecilia

”Skånska talar jag och vill icke försöka annat, därför att
dialekten ändå skulle hänga vid värre än arvsynden, men
vill ni ursäkta detta, och göra mig följe längs vägen, skall
det bliva mig ett nöja att för en stund få språka med er
och kanske framduka ett och annat av mitt minnes fatabur,
under det att vi vandra framåt…eller neråt…beroende på

Porträtt av Victoria Benedictsson taget hos ateljén Christensen & Morange i Köpenhamn 1888.

hur man ser det.”
Victoria Benedictsson (född Bruzelius) föddes 1850
i Fru Alstad socken i Skåne. Under pseudonymen
Ernst Ahlgren skrev hon både skönlitteratur och
dramatik. Hon var en erkänd och mycket läst författare redan under sin levnad och har lämnat efter sig
flera litterära storverk.
Victoria Benedictsson ville bli konstnär men fick
inte för sin far. Istället gifte hon sig 21 år gammal
med den nästan trettio år äldre postmästaren i Hörby, Christian Benedictsson. 1884 debuterade Victoria Benedictsson som författare med novellsamlingen Från Skåne. Därefter skrev hon romanerna
Pengar (1885) och Fru Marianne (1887). Victoria Benedictsson skrev om verkligheten och anammade
sin tids ideal att skriva realistiskt och naturalistiskt.
Hon författade både om människor på den skånska
landsbygden och om sin tids könspolitiska frågor.
Victoria Benedictsson skrev även pjäser, bl a Final
(tillsammans med vännen Axel Lundegård, 1885),
komedin Teorier (1887) och dramat Den bergtagna
(1888). Hon skrev också bekännelselitteratur, bl
a i sina kända dagböcker Stora boken I – III berättar hon självutlämnande om sin relation till Georg
Brandes, dåtidens mest erkände litteraturforskare.
38 år gammal tar hon livet av sig på ett hotellrum i
Köpenhamn. Victoria Benedictsson ligger begravd
på Vestre Kirkegård i Köpenhamn, och på hennes
gravsten står det – Ernst Ahlgren.

”Stora boken är ett unikt dokument
om det historiska ögonblick då
det kvinnliga objektet blir subjekt
och under hotet om utplåning
börjar tala. För denna insikt och för
detta konstverk pliktade Victoria
Benedictsson med sitt liv.”
Ebba Witt-Brattström
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