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När jag konfirmerades tog jag mig ett valspråk som jag 

ämnade att följa under mitt kommande lif, detta valspråk är: 

– ”arbete och sanning” –  jag tänker att vara det trogen.  

- Victoria Benedictsson 
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Abstract   

This dissertation examines the concept of anonymous writing where the focus of the study more 

specifically lies on pseudonymity and the notion that most pseudonymous authors – more often 

than not – choose to write with different pen names as opposed to just one. The French literary 

theorist, Gérard Genette, explains this phenomenon by describing pseudonym-use as an addiction 

that quite simply tends to cause authors to overdose in an abundance of fictitious names. Such was 

the case with many Scandinavian authors such as Søren Kierkegaard, Karen Blixen, and Victoria 

Benedictsson– all of which used different pen names but their cases of polypseudonymity differ 

greatly. To better understand why this is, I´ve chosen to limit my study to the latter of the three 

and her most-used pseudonyms: Tardif, O. Tvist, and Ernst Ahlgren. Benedictsson’s case can quite 

simply be considered unique since her latest pseudonym, E. A., was her alter ego and thus an 

intricate part of her writer persona. Alongside Gérard Genette’s, this paper greatly relies on the 

French philosopher Michel Foucault’s studies of anonymous practices in order to determine the 

functions that are most often attributed to pseudonyms. Most commonly, pseudonyms can be seen 

as a technique that serves to hide the author’s identity; to help improve their chances at publication. 

Furthermore, pen names can have the ability to enrich the status of the name and, thus, the 

influence and the effect of the literary work itself. In accordance with all names – fictional or not 

– pseudonyms may also have a classifying function, as well as a symbolic one. These general 

functions are examined through Benedictsson’s example where her pseudonyms are analyzed both 

individually and in comparison to one another. Their functions are largely dependant on the 

situation and context in which the pseudonyms were used. In other words, they differ greatly in 

regards to the person that the author corresponded with, as well as the type of media in which the 

pseudonyms tended to appear– such as letters, novels, newspapers, as well as Benedictsson’s 

journals. Even more eye-catching is, perhaps, the fact that the functions of these pseudonyms vary 

concerning specific phases of the author’s literary career. 

Keywords: anonymity, pseudonymity, pseudonyms, polypseudonymity, Victoria Benedictsson, 

Ernst Ahlgren, Tardif, O. Tvist, Gérard Genette, Michel Foucault.    
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1 Inledning  

En fråga som ofta ställs inom Benedictsson-forskning är den följande: ”Vem är författaren?”. Den 

frågan kommer upp i diskussioner av hennes mest använda pseudonym Ernst Ahlgren eller när det 

gäller sådana av Benedictssons verk som redigerades och gavs ut av författaren Axel Lundegård. 

Lundegård skrev en biografi över Benedictsson, Victoria Benedictsson. En sjelfbiografi ur bref 

och anteckningar (1890), som bygger på Benedictssons efterlämnade dagböcker och brev. I 

inledningen av verket tillskriver han stor vikt Ernst Ahlgren: ”Denna bok handlar mindre om 

författaren Ernst Ahlgren, än om menniskan Victoria Benedictsson”.  

  

Victoria Maria Bruzelius föddes den 6 mars 1850 i Domme i sydvästra Skåne. Tillsammans 

med författare som August Strindberg, betraktas hon som en av de ledande figurerna i det moderna 

genombrottet. Victoria Bruzelius var dotter till lantbrukare, Thure Bruzelius och Helena Sophia 

Finérus. Som de flesta flickor på den tiden hemundervisades hon av sin mor. Eftersom en sådan 

undervisning var begränsad kompletterade Victoria Bruzelius moderns undervisning med egna 

studier: ”Jag köpte mig läroböcker och pluggläste om nätterna för att erövra mig själv de 

kunskaper, jag skulle bibringa min lärjunge”.2 Hennes största önskan var att studera vid 

Stockholms konstakademi men ett sådant beslut förkastades av hennes far. För att frigöra sig från 

sina föräldrar, tror den svenske författaren och kritikern Fredrik Böök,  gifte sig den tjugoett åriga 

Victoria Bruzelius med den betydligt äldre Christian Benedictsson och fick då namnet Victoria 

Benedictsson. De fick två barn: Hilma Margareta och Ellen Helena. Benedictssons andra dotter, 

Ellen Helena, dog kort efter födelsen. Böök kallade giftermålet för ett förhastat steg som 

Benedictsson snart ångrade.3   

Själv beskrev Benedictsson sin skånska bakgrund och sin könstillhörighet som hinder i sin 

konstnärliga utveckling: ”Här står jag: en skåning, en kvinna, vilken underordnad varelse!”. Den 

lantliga bakgrunden var samtidigt en faktor som gjorde det möjligt för Benedictsson att tränga sig 

fram som författare, menar den svenska författaren Birgitta Holm.4 Industrialiseringen hade 

orsakat stora förändringar i lantbruket och framväxten av nya fabriker ansågs vara ett hot mot 

lokala  verksamheter. Utifrån detta utvecklades ett nyskapande intresse för svenskt folkliv och 

                                                           
2Holm, Birgitta, Victoria Benedictsson, Stockholm: Natur och Kultur, 2007, s. 47 
3Böök, 1949, s. 5  
4Holm, 2007, s. 46 
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folklivsskildringar i landet. År 1876 utgav Benedictsson sin första roman, Sirenen, under 

pseudonymen Tardif. Det var den första pseudonymen under vilken Benedictsson skrev och 

publicerade sina verk. Enligt Birgitta Holm var det tack vare Sirenens främjande av folklivet samt 

redaktören Carl Herslows förmedlande som verket slutligen publicerades.5 Det Benedictsson 

upplevde som sitt andra hinder, att hon var kvinna, löste hon genom att använda pseudonymer.  

Benedictssons tidiga författarskap associeras främst med tidningspublikationer i 

Sydsvenska Dagbladet (1875-1876), Ny Illustrerad Tidning (1880-1882) och Svensk Folktidning 

(1882-1883). Bidrag till dessa tidningar hade Benedictsson skickat in under olika pseudonymer: 

O. Tvist/Twist, I. F. Tardif/Ivar Tardif och Ernst Ahlgren. Hennes tidiga pseudonymer – O. Tvist, 

Tardif – kan i första hand beskrivas som korrespondensnamn som uppstod i Benedictssons 

brevväxling med förlagsredaktörer. De flesta av Benedictssons senare litterära verk skrevs under 

pseudonymen Ernst Ahlgren. Under 1830-talet ökade intresset för pressrelaterade genrer. 

Tidningsindustrin hade på så sätt utvidgats och följden blev att det krävdes en större och bredare 

arbetskraft i pressen. Att anställa kvinnor ansågs som en möjlighet att öka försäljningen eftersom 

kvinnor var viktiga tidningsläsare. Ett större behov av kvinnliga medarbetare ökade också tack 

vare populariseringen av kulturbevakningen. Beslutet av att anställa kvinnor som kulturförmedlare 

fattades i första hand av ekonomiska skäl. En sådan samhällsförändring var möjlig eftersom 

kvinnor kunde arbeta hemifrån utan att kompromissa med sin roll som hustru och moder. Som 

skribenter kunde kvinnor således delta i två olika världar: den manliga och den kvinnliga. Även 

om antalet kvinnor ökade inom litterära kretsar hade de fortfarande ansvaret för hemmet: den 

kvinnliga domänen.6 Utifrån en sådan utgångspunkt var det fortfarande svårt för kvinnor att 

accepteras som seriösa skribenter eller författare. Med anledning av detta skrev Arping att 

”författarfiguren hade vid det här laget mer än tidigare blivit tydligt könad”.7 Vid slutet av 1800-

talet hade maskuliniseringen av litterär prestige ökat och kvinnoförfattares beslut av att skriva 

under manliga pseudonymer tolkades som ett försök att anpassa sig till den nya traditionen. Detta 

kunde dessutom ha varit fallet med Benedictssons pseudonymbruk.  Det var framför allt genom 

                                                           
5Holm, 2007, s. 28 
6Arping, 2003, s.67 
7Arping, 2003, s.110  
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användning av manliga pseudonymer som Benedictsson bereddes möjligheten att delta i båda 

sfärer: den manliga och den kvinnliga. 

År 1881 blev Benedictsson sängliggande på grund av en inflammerad knäskada och 

flyttade till Malmö för att få vård för sitt ben. I Malmö tog hon bland annat lektioner i latin och 

passade på att fortsätta sin utbildning där. Birgitta Holm kallar den perioden, mellan 1881 och 

1882, för Benedictssons förkonstnärliga skede.8 Då började Benedictsson att skriva det hon kallade 

för den Stora boken och det var även då hon började använda pseudonymen Ernst Ahlgren.9 

Victoria Benedictssons litterära genombrott kom år 1884, då hon fick kontrakt med Fritzes 

bokförlag och publicerade berättelsesamlingen Från Skåne. Året efter utgavs Benedictssons andra 

roman Pengar (1885). Hennes sista roman,  Fru Marianne, utgavs år 1887. Det stora 

litteraturvetenskapliga intresset för Benedictsson har genom historien framförallt varit biografiskt. 

Det beror till stor del på Benedictssons olyckliga slut på Leopolds hotell i Köpenhamn år 1888. 

Teorierna kring författarens självmord är många. I biografierna nämns psykisk ohälsa, mångårig 

sjukdom, patriarkal förtryck och även Benedictssons kärleksrelation till Georg Brandes. Efter 

Benedictssons död tog hennes nära vän och kollega, Axel Lundegård, hand om hennes 

efterlämnade verk och papper. Förutom Ur mörket (1888) färdigställde och omarbetade Lundegård 

även Modern (1888), Efterskörd (1890) och Den bertagna (1890). Frågor som rör hans utgivning 

är fortfarande aktuella i dagens forskning men i den här studien är det Benedictssons 

polypseudonymitet som står i fokus. Victoria Benedictssons pseudonymbruk kan i första hand 

beskrivas som polypseudonymt, vilket innebär att en författare använder sig av fler än en 

pseudonym under sin litterära verksamhet. Benedictssons tidiga pseudonymer, O. Tvist och Tardif, 

är inte särskilt noggrannt undersökta i litteraturforskningen. Sirenen är det enda litterära verket 

som författaren skrev under pseudonymen Tardif. De allra flesta av Benedictssons litterära verk 

skrevs under pseudonymen Ernst Ahlgren.  

I nästa del av uppsatsen kommer jag att redogöra för undersökningens syfte, 

frågeställningar, centrala begrepp, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt material och 

metod. Därtill kommer jag att redogöra för pseudonymers generella funktioner innan jag övergår 

                                                           
8Holm, 2007, s. 43  
9Holm, 2007, s. 43 
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till själva analysen av Victoria Benedictssons polypseudonymitet. Slutligen kommer jag att 

presentera analysens resultat, vilka kommer att återföljas av en diskussion med slutsatser.   

1.1  Syfte och frågeställningar 

  

I uppsatsen analyseras Victoria Benedictssons pseudonymer, Tardif, O. Tvist och Ernst Algren. 

Frågeställningarna är: 1) Vad har pseudonymerna O.Tvist, Tardif och Ernst Ahlgren för funktioner 

i Victoria Benedictssons författarskap? 2) Varför använde Victoria Benedictsson flera 

pseudonymer istället för bara en? 3) Vilka faktorer bidrog till att författaren använde sig av olika 

pseudonymer i olika typer av medium?   

I min uppsats utgår jag från att pseudonymitet är ett komplext fenomen som inbegriper en 

rad olika mekanismer och att vi sällan kan vara säkra på författarens exakta motivering. Syftet med 

uppsatsen är att bidra med analyser och insikter om pseudonymitet i allmänhet och Victoria 

Benedictssons användning av pseudonymer i synnerhet.  

1.2  Tidigare forskning 

I sin biografiska studie över Benedictsson, Hennes döda kropp (2008), skriver den svenska 

litteraturvetaren och författaren Lisbeth Larsson att Victoria Benedictsson är den svenska 

författarina som ägnats flest biografier. Intresset som forskare visat för Benedictsson har 

framförallt varit biografiskt. Det är Benedictssons komplicerade liv samt hennes självmord  som i 

första hand fascinerat forskare, menar Larsson.10 

  

 De första biografierna över Benedictsson har lagt stor vikt vid pseudonymen Ernst Ahlgren 

och den så kallade splittringen i författarens personlighet. Om författaren skrev man Ernst Ahlgen. 

Människan kallades Victoria Benedictsson.11 Ernst Ahlgren: några biografiska meddelanden 

(1889) heter exempelvis den första biografin över Benedictsson som skrivits av den svenska 

litteraturvetaren Ellen Key. Ytterligare en forskare, den finska litteraturvetaren Ingrid af Schultén, 

drog paralleller mellan Benedictsson och hennes alter ego i sin litterära studie om Benedictsson, 

Ernst Ahlgren: en litterär studie (1925). Förutom personlighetssplittringen, skrev forskare ofta om 

                                                           
10Larsson, 2008, s. 8 
11Holm, 2002, s. 3 



11 
 

Benedictssons kärleksrelation till den danske författaren Georg Brandes. Detta har exempelvis den 

svenska litteraturhistorikern Fredrik Böök gjort i sin biografi över Benedictsson, Victoria 

Benedictsson och Georg Brandes (1949). Både den så kallade identitetssplittringen och 

Benedictssons kärleksrelation till Brandes har tolkats inom ramarna för hennes självmord. Ett 

sådant fokus hos forskare kan vi, enligt Larsson, tillskriva det litterära idealet under Benedictssons 

samtid. Den döda kvinnokroppen var med andra ord det centrala fascinationsobjektet för den 

moderna tidens realistiska konst.12 Därför har intresset också varit störst för Benedictssons postumt 

publierade verk som exempelvis Ur mörket (1888), Den bergtagna (1890) samt författarens 

dagböcker, än för sådana verk som publicerades under Benedictssons samtid.  

 

Benedictssons pseudonymbruk har aldrig undersökts i någon större utsträckning och Ernst 

Ahlgren har i första hand tolkats i relation till identitetssplittringen samt Benedictssons olyckliga 

slut på Leopolds hotell år 1888. Forskning som fokuserar på Benedictssons bruk av pseudonymer 

är med andra ord mycket begränsad och utgörs framförallt av Birgitta Holms artikel Vem dog på 

Leopolds hotell? (2002) respektive hennes biografi över Benedictsson, Victoria Benedictsson 

(2007). Holm ger en gedigen biografisk bakgrund till Benedictssons livshistoria och författarskap. 

Som de allra flesta forskare koncentrerar Holm sig på dynamiken mellan kvinnan, Victoria, och 

alter egot, Ernst Ahlgren. Förutom Ernst Ahlgren diskuterar Holm även författarinnans mindre 

kända pseudonymer: ”I. F. Tardif” och ”O. Tvist”. De sistnämnda pseudonymerna förekommer 

dock endast som korrespondensnamn i brevväxlingar mellan Benedictsson och förlagsredaktörer 

och enligt min mening saknas det en djupare analys av dessa. Ytterligare en forskare som ger större 

plats åt Ernst Ahlgren än åt Benedictssons tidiga pseudonymer är Lisbeth Larsson. Larssons 

biografi över Benedictsson, Hennes döda kropp (2008), används inte i någon större utsträckning i 

min uppsats eftersom hon i sin bok fokuserar på Benedictssons självmord snarare än på hennes 

pseudonymbruk. Förutom Holm och Larsson ger den svenska litteraturvetaren Åsa Arpings bok, 

Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820-1850 (2013),  en gedigen 

bakgrund till anonymt skrivande samt kvinnliga författare i allmänhet, där Benedictsson även 

nämns som ett exempel på kvinnlig pseudonymitet.  

 

                                                           
12Larsson, 2008, s. 33 
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De artiklar som kommer att användas i analysen av Benedictssons polypseudonymitet är 

den amerikanska litteraturvetaren och översättaren Sonia Wichmanns In Search of the Self: 

Autosrhip and Identity in Victoria Benedictsson´s Diary Stora boken (2004) och den svenska 

litteraturvetaren Christina Sjöblads Jag vill skriva om kvinnor (2011). Wichmanns och Sjöblads 

artiklar bidrar till förståelse för Bendictssons författarskap och polypseudonymitet, som 

tillsammans med Holms, Larssons och Arpings verk ger förståelse för ett i övrigt mycket komplext 

ämne. Medan Wichmanns studie fokuserar på pseudonymen Ernst Ahlgren och 

personlighetssplittringen mellan Benedictsson och hennes alter ego, presenterar Sjöblad även 

betydelsen bakom pseudonymen O. Tvist.  Det finns inte mycket litteratur som sysslar med 

Benedictssons pseudonymitet och än färre som nämner alla tre av Benedictssons pseudonymer. 

Dessvärre är denna aspekt av Benedictssons författarskap fortfarande ett outforskat ämne. 

Följaktligen utgörs min analys av Benedictssons pseudonymitet till stor del av det vi kan läsa ur 

författarens dagböcker och brev.  

1.3  Material  

 

I min analys av Benedictssons pseudonymer (Tardif, O. Tvist, Ernst Ahlgren) kommer jag att 

använda material av två typer: dels Benedictssons egna verk – som exempelvis hennes dagböcker 

och brev, dels biografier och artiklar om Victoria Benedictsson. Medan de tidigare nämnda 

artiklarna, samt Birgitta Holms biografi över Benedictsson är viktiga i analysen av den lärda 

publikens, det vill säga, forskares uppfattningar kring författarens polypseudonymitet ser jag dessa 

dagböcker och brev som användbara i analysen av författarens egna uttalanden kring sitt 

pseudonymbruk. Däremot är det värt att notera att Benedictssons littärera verk som exempelvis 

Sirenen (1876) och Från Skåne (1884) inte undersöks i den här uppsatsen.    

Victoria Benedictssons dagböcker och brev är samlade i Axel Lundegårds En själfbiografi 

ur bref och anteckningar (1908), Fredrik Bööks Victoria Benedictsson och Georg Brandes (1949) 

och Stora Boken I. Dagbok 1882-1884 (1978), Stora Boken II. Dagbok 1884-1886 (1982) samt 

Stora Boken och Dagboken III. Dagbok 1886-1888 (1985) som getts ut med kommentarer av 

Christina Sjöblad. Christina Sjöblads och Axel Lundegårds biografier över Benedictsson ser jag 

som de mest användbara i analysen av författarens egna uttalanden kring sitt pseudonymbruk 

eftersom de på ett genomgående och belysande sätt fokuserar på Benedictssons författarskap och 
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pseudonymitet. Trots att Fredrik Bööks biografi över Benedictsson ger en gedigen bakgrund till 

Benedictssons författarskap kommer jag inte i någon större utsträckning använda den som grund 

för min analys eftersom han i sin bok fokuserar på Benedictssons relation till Georg Brandes 

snarare än på hennes pseudonymitet. 

De brev som är samlade i Sjöblads och Lundegårds biografier om Benedictsson inbegriper 

dessutom korrespondensen mellan författaren och förlagsredaktörerna av Sydsvenska Dagbladet 

(1875-1876), Ny Illustrerad Tidning (1880-1882) och Svensk Folktidning (1882-1883): Carl 

Herslow, Edvard Bäckström, Ernst Beckman och Oskar Svahn. Därtill utgör den korrespondensen 

en viktig och betydande del av både den individuella och den komparativa analysen av 

Benedictssons pseudonymer där dessa brev avslöjar mycket om pseudonymernas potentiella 

funktioner. Korrespondensen mellan Victoria Benedictsson och förlagsredaktörerna blir 

ytterligare användbar i min undersökning av författarens tidiga pseudonymbruk eftersom den även 

ger läsaren förståelse för Benedictssons tidiga pseudonymer, I. F. Tardif och O. Tvist, som inte 

undersökts i samma utsträckning som författarens alter ego, Ernst Ahlgren. De utvalda avsnitten 

ur Stora boken är däremot viktigast vad gäller undersökningen av författarens alter ego, eftersom 

Ernst Ahlgren var den enda pseudonymen som Benedictsson använde sig av i skrivandet av sina 

dagböcker. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har ett stort intresse för anonymitets historia och i den här uppsatsen koncentrerar jag mig på 

en viss aspekt av anonymt skrivande: pseudonymitet. Ändå kommer begreppet ”anonymitet” 

förekomma på flera ställen i uppsatsen eftersom det är två delvis överlappande begrepp. Det skulle 

vara svårt att undersöka det ena utan att nämna det andra.  

Teorin i uppsatsen grundar sig främst på den franske teoretikern, Gérard Genettes begrepp. 

Genom att använda mig av Genettes Seuils (1987) kommer jag att utforska pseudonymitet främst 

i förhållande till anonymitet och andra liknande begrepp. Gränserna mellan dessa två begrepp, dvs. 

”anonymitet” och ”pseudonymitet” kan ibland vara diffusa. Detta är dock inte konstigt eftersom 

båda ger uttryck för ett behov av att dölja sin identitet på ett eller annat sätt. Den franske filosofen 

Michel Foucaults uppsats Qu'est-ce qu'un auteur? (1969) ger ett mer generellt perspektiv på 

begreppet anonymitet, där han i första hand genom anonymitet undersöker författarnamnets 

funktion i relation till litterära verk och publiken. Jag kommer att använda mig av Foucaults verk 

i undersökningen av individualiseringsprocesser av författare och i undersökningen av läsarens 

roll i förhållande till pseudonymiteten. Enligt Foucault har författarnamnet i första hand en 

klassificeringsfunktion:    

 

We can conclude that, unlike a proper name, which moves from the interior of a discourse 

to the real person outside who produced it, the name of the author remains at the contours of 

text – separating one from the other, defining their form, and characterizing their mode of 

existence. It points to the existence of certain groups of discourse and refers to the status of 

the discourse within a society and culture.13  

Foucault menar att författarnamnet fungerar som en statusmarkör; att vi som kultur har lärt oss att 

klassificera vissa verk som mer eller mindre läsvärda beroende på författarnamnet. Användningen 

av pseudonymer kan påverka författaren och hens verk på ett positivt eller negativt sätt, vilket 

hänger samman med publiken och marknaden. Ett bra exempel på ett mer positivt utfall med 

anonymt skrivande är Walter Scott, som använde sig av anonymitet som en försäljningsstrategi.14  

                                                           
13Foucault, 1969, s.305 
14Genette, 1987, s. 45 
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Att använda sig av anonymt skrivande eller pseudonymitet som en försäljningsstrategi 

möjliggjordes, enligt Foucault, i första hand av tryckeriernas framväxt under 1800-talet där 

litterära verk blev produkter av kapitalismen: 

In our culture - undoubtedly in others as well - discourse was not originally a thing, a product, 

or a possession, but an action situated in a bipolar field of sacred and profane, lawful and 

unlawful, religious and blasphemous. It was a gesture charged with risks long before it 

became a possession caught in a circuit of property values. But it was the moment when a 

system of ownership and strict copyright rules were established (toward the end of the 

eighteenth and the beginning of the nineteenth century) that the transgressive properties 

always intrinsic to the act of writing became the forceful imperative of literature.15 

Foucault menar att litterära verk har blivit produkter av den kommersiella marknaden. Den 

moderna tryckindustrin har samtidigt orsakat nya fenomen som popularisering av författarfiguren 

och individualisering av författare där anonymt skrivande började betraktas som en 

försäljningsstrategi. Försäljningsstrategierna kan också tillskrivas 1800-talet kvinnliga författare 

som använde manliga pseudonymer. Under en tid var detta också det enda sättet för kvinnor att 

publicera sina verk.   

För att analysera pseudonymens funktion måste vi också ha en förståelse av författarnamnets 

generella roll och betydelse. Michel Foucault behandlar tre viktiga aspekter som kommer utforskas 

i uppsatsen: status, författarnamnets funktion och publikens förhållande till författare. Jag kommer 

att använda mig av Foucaults Qu'est-ce qu'un auteur? (1969) och hans insikter om författarnamnet 

som utgångspunkten i undersökningen av författarnas så kallade individualiseringsprocesser.16 

Dessa processer ledde till att anonymitet och pseudonymitet började användas som 

försäljningsstrategier.  Sådana insikter om författarnamnet som en stark statusindikatör  kommer 

att ligga till grund för undersökningen av pseudonymitet, samt analysen av Benedictssons val till 

pseudonymer. Dessutom kommer Foucaults syn på författaren och läsaren som två interagerande 

aktörer att spela en betydande roll i undersökningen och analysen.    

 

                                                           
15Foucault, 1969, s. 305-306  
16Under 1800-talet hade fokus från den enskilda skribenten och unika texter flyttats till kollektiv enighet och dess objektivitet. 

Följden blev att författare började att betraktas som kändisar. Se gärna Arping, 2003, s.72-73 
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2.1 Metod   

Metodmässigt bygger uppsatsen på en kvalitativ undersökning och en komparativ analys av de 

pseudonymer som Victoria Benedictsson använder mest: Tardif, O. Tvist och Ernst Ahlgren. Jag 

kommer att undersöka vad pseudonymerna hade för funktion i författarskapet. Mina teoretiska och 

kulturhistoriska perspektiv baseras på Michel Foucaults Qu'est-ce qu'un auteur? (1969) och 

Gérard Genettes Seuils (1987). Både Foucaults och Genettes verk innehåller viktiga insikter om 

själva begreppet ”anonymitet”, som ligger till grund för deras pseudonymitetsbegrepp, och de 

olika formerna och metoder som ligger bakom begreppet. Anonymitetens teknik och metod är 

viktiga faktorer i min undersökning. I detta ingår processen av individualisering av författaren och 

hens kontinuerligt förändrade status i den litterära världen. Därför kommer jag också att undersöka 

läsarens, det vill säga publikens roll i  sådana förändringar eftersom författaren och läsaren ofta 

interagerar med varandra.   

   Benedictssons pseudonymer undersöks utifrån två perspektiv: Benedictssons 

kommentarer eller uttalanden om pseudonymerna och den lärda publikens synpunkter om 

pseudonymerna. Den lärda publiken representeras i uppsatsen av Benedictsson-forskare. Jag har i 

första hand valt att lägga fokus på den lärda publiken eftersom det inte finns mycket information 

om hur den allmänna publiken, det vill säga läsare, upplevde Benedictssons verk när de först läste 

dem. Det saknas dessutom information om hur offentligheten reagerade på Benedictssons 

pseudonymbruk när identiteten bakom Ernst Ahlgren avslöjades. Det skulle med andra ord vara 

en till synes övermäktig utmaning att undersöka Benedictssons pseudonymitet utifrån ett sådant 

perspektiv. I min analys av pseudonymerna förlitar jag mig följaktligen till stor del på författarens 

egna uttalanden kring sitt pseudonymbruk, som framför allt kan urläsas ur hennes dagböcker och 

brev. Forskares åsikter kring Tardif, O. Tvist och Ernst Ahlgren kommer att analyseras och 

diskuteras med utgångspunkt i Foucaults och Genettes definitioner av pseudonymitet. Utifrån 

undersökningen kommer jag sedan att dra mina egna slutsatser om pseudonymernas funktioner 

och redogöra för de relevanta skillnader och likheter.    
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2.2 Centrala begrepp 

De centrala begrepp jag använder mig av i uppsatsen är hämtade ur Gérard Genettes Seuils (1987). 

Verket undersöker litterära texters paratextuella och intertextuella inslag. Jag kommer att begränsa 

genomgången till de begrepp som är relevanta i förhållande till pseudonymer. De två centrala 

begreppen i uppsatsen är ”anonymitet” och ”pseudonymitet”. Genette definierar de två begreppen 

på följande sätt: 

It is doubtless appropriate for us to begin by placing pseudonymity within the larger set of 

practices that consist of putting at the head of the book a name that is not the legal name of 

its author (this larger set is what classical bibliographies called quite simply pseudonym). 

The first of these practices, which we have just encountered, consists of the complete 

omission of the name; this is obviously anonymity.17 

Enligt Genette kan författarnamnet förekomma under tre särskilda villkor: 1) Författaren kan välja 

att underteckna ett verk med sitt juridiska namn 2) Författaren kan välja att underteckna ett verk 

med ett falskt/fiktivt namn 3) Författaren kan välja att varken underteckna verket med sitt eget 

namn eller ett fiktivt namn. Det första fallet ligger till grund för det Genette kallar för ”onymity” 

medan det andra förhåller sig till användningen av pseudonymer. I det tredje fallet talar vi om 

anonymitet.18 Jag har valt att översätta engelska termen onymity med en försvenskad version; 

”onymitet”.   

 Gérard Genette kallar paratextuella element för verkets inom- och utomtextuella inslag. 

Inomtextuella inslag som exempelvis författarnamn, pseudonymer och titlar ligger till grund för 

det som Genette kallar för ”peritext” medan utomtextuella inslag som reklam och intervjuer ligger 

till grund för det som han kallar för ”epitext”.19 ”Paratextualitet” bygger på båda dessa begrepp, 

det vill säga på epi- och peritext och Genette beskriver den på följande vis: ”The subject of the 

present book, comprising those liminal devices and conventions, both within the book (peritext) 

and outside it (epitext), that mediate the book to the reader”.20 Både onymitet och pseudonymitet 

                                                           
17Genette, 1987, s. 46-47  
18Genette, 1987 s.39: For referring to the first situation, it is fairly tempting to follow the model of the first two and coin the term 

onymity. As always, the most ordinary state is the one that, from habit, has never receiver a name, and the need to give it one 

responds to the decriber´s wish to rescue it from the deceptive ordinariness. 
19Genette,1987 s.5-6 
20Genette,1987, xviii 
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är textens ”paratextuella” inslag oavsett om författaren väljer att underteckna verket med sitt 

juridiska eller fiktiva namn. Även anonymitet kan ses som ett paratextuellt inslag i sådana fall som 

den så kallade ”Austen och Scott” metoden, där författaren undertecknar sitt verk med 

formuleringen: ”By the author of ...”.21 Det innebär att författaren undertecknar sitt verk utan att 

använda sig av något namn, vare sig fiktivt eller icke-fiktivt. Även skandinaviska författare har 

använt sig av liknande tekniker. Selma Lagerlöf signerade exempelvis vissa verk ”Omnämd”.   

 

Som paratextuella inslag är pseudonymer viktiga när vi talar om den påverka som dessa 

kan ha på läsaren. Här skiljer Genette mellan två begrepp: a) ”The effect of a given pseudonym” 

b) ”Pseudonym-effect”. Det första begreppet syftar på hur pseudonymer påverkar läsare när de är  

omedvetna om att författarnamnet är en pseudonym medan det andra syftar på hur pseudonymer 

påverkar läsare när de vet att författarnamnet är fiktivt.22 Det finns inte mycket information om 

hur läsarna (den allmänna publiken) reagerade på pseudonymerna när de först läste Benedictssons 

verk. Därför kommer mitt fokus i denna studie att ligga på den andra punkten, det vill säga 

Genettes så kallade pseudonym-effekt och den lärda publiken. Därtill ser jag dedikationer som 

viktiga inslag i min analys av Benedictssons pseudonymbruk och särskilt när det gäller Ernst 

Ahlgren. Enligt Genette kan dedikationsanvändning delas upp i två kategorier, efter vem 

dedikationen riktas till:   

 

To whom does one dedicate? If we consider obsolete the early practice of the supplicant 

dedication, there remain two distinct types of dedicatees: private and public. By private 

dedicatee I mean a person, known to the public or not, to whom a work is dedicated in the 

name of a personal relationship: friendship, kinship, or other. [...] The public dedicatee is a 

person who is more or less well known but with whom the author, by his dedication, indicates 

a relationship that is public in nature - intellectual, artistic, political, or other.23  

  

Slutligen vill jag ta upp några viktiga begrepp som brukar kopplas till pseudonymer. På 

samma sätt som anonymitet har olika mekanismer såsom de ovan nämnda ”By the author of...” 

                                                           
21Genette,1987, s. 45: En av anonymitetens metoder där författaren använder sig av formuleringen ”By the author of...”. Metoden 

populariserades av Jane Austen och Walter Scott. På grund av detta kallas den också för ”the Austen-Scott formula”. 

Exempelvis utgavs Jane Austens Sense and Sensibility (1811) anonymt med den följande undertiteln: ”By a Lady”.  
22Genette,1987 s.48-49 
23Genette,1987 s.131 
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formuleringen, så bygger pseudonymitet också på vissa graderingar. Till dessa hör 

”polypseudonymitet”, vilken används om författare som använde sig av flera pseudonymer under 

sin karriär.24 Sådant var fallet med Victoria Benedictsson. Andra skandinaviska författare som 

använde sig av flera pseudonymer är exempelvis de danska författarna Karen Blixen och Søren 

Aabye Kierkegaard.   

 

2.3 Pseudonymer som paratextuella inslag 

  

Min studie bygger på Genettes definitioner av pseudonymer som paratextuella inslag där 

författaren klart skiljer mellan anonymitet och pseudonymitet. Matematiskt kan paratextualitet 

beskrivas på följande vis: paratext = peritext + epitext.25 Både författares juridiska namn och 

pseudonymer är paratextuella inslag som nuförtiden står på verkets titelsida. Namnet förekommer 

både i epi- och peritext. När det gäller epitexten kan namnet förekomma i intervjuer, artiklar, 

reklam och kataloger. Med peritexten står vanligtvis namnet på boksomslaget. I exempelvis antika 

och medeltida manuskript fanns det inte en sådan plats som kunde uppfylla syftet att främja 

författarnamnet.26 Att namnet idag placeras på titelsidan är ingen slump. Detta har mest att göra 

med kommersialiseringen av tryckindustrin och individualiseringen av författarfiguren. Typsnittet, 

storleken och placeringen av författarnamnet tyder på olika saker. Dessa kan också ha olika 

funktioner som ofta används som försäljningsstrategier. På så sätt kan namnets betydelse och 

effekt förstärkas.27     

Apropå detta kan pseudonymer undersökas utifrån två olika perspektiv: 1) Läsaren är 

omedveten om att författarnamnet är en pseudonym 2) Läsaren är medveten om att författarnamnet 

är en pseudonym. Utifrån en sådan utgångspunkt skiljer vi mellan de olika effekter som 

pseudonymer har på läsaren. Även om vi inte vet att författaren använde sig av ett fiktivt namn 

kan namnet fortfarande påverka läsandet av verket. Några namn upplever vi som exempelvis mer 

exotiska, arkaiska eller glamorösa än andra. Som Genette pekar på kan namn som Tristian Klingsor 

                                                           
24Genette, 1987, s.51 
25Genette, 1987, s. 5 
26Genette, 1987, s. 36 
27Genette, 1987, s. 38 
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och Saint-John Perse påverka sättet på vilket vi läser verk som skrevs av Léon Leclerc och Alexis 

Léger.28 Pseudonymer skapas vanligtvis med avsikt att producera sådana effekter på läsaren och 

detta är också hur vi skiljer det fiktiva från det juridiska namnet. Dessutom får namn större 

betydelse när vi vet att de är fiktiva. Här nämner Genette den så kallade pseudonym-effekten som 

beror på sådan information som vår medvetenhet om pseudonymen.29 Till skillnad från juridiska 

namn kan pseudonymer fungera som gissningsspel. Som sådana är det förväntat att vi kommer att 

vara intresserade av de olika motiveringar som kan tillskrivas pseudonymer även om dessa kan 

vara omöjliga att besvara. Att undersöka effekter som pseudonymer producerar på läsaren kan 

samtidigt göra att vi kan närma oss svaret på deras funktion. Pseudonym-effekten ger oss djupare 

insikter om hur den lärda publiken tolkar och upplever pseudonymer. Dessa tolkningar har lika 

mycket värde för analysen av Benedictssons polypseudonymitet som det som författaren själv har 

sagt eller skrivit i sina verk.  

Enligt Genette har författarnamnet också några allmänna funktioner varav de flesta kan 

kopplas till författarskapsfrågor. Namnet möjliggör för författare att antingen göra anspråk på 

verket eller att ta avstånd från det. Det är värt att notera att den som väljer namnet som kommer 

stå på bokomslaget inte nödvändigtvis måste vara författaren själv. Ibland är det utgivaren.17 Detta 

kan vara särskilt viktigt när man undersöker anonymt skrivande eller pseudonymbruk. Patricia 

Highsmith publicerade sin debutroman  Främlingar på ett tåg (1950) under sitt juridiska namn 

och den gjorde stor succé. När Highsmith skulle publicera sin nästa roman, Saltets pris (1952), 

insisterade hennes utgivare på pseudonymbruket. Att publicera boken med författarens juridiska 

namn var enligt honom detsamma som att begå karriärmässigt självmord. Saltets pris utgavs sedan 

under pseudonymen Claire Morgan.30   

 

 

 

                                                           
28Genette, 1987, s. 48 
29Genette, 1987, s. 49  
30Saltets pris var kontroversiell eftersom romanens protagonister var homosexuella kvinnor. Därför utgavs romanen under 

pseudonymen Claire Morgan. 
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2.4 Pseudonymitets och anonymitets graderingar och funktioner 

  

Både pseudonymitet och anonymitet rymmer olika slags mekanismer och rör sig på en gradskala. 

Deras olika former och bruk har sett olika ut under olika perioder och vissa av dem kopplar vi till 

specifika genrer. Tidig litteraturhistoria är präglad av anonyma verk. Medeltida texter behäftades 

inte alltid med ett specifikt författarnamn. Så kallad ”de facto anonymitet” var exempelvis mer 

utbredd under medeltiden och i skrivandet av ”chansons de geste”. Under upplysningstiden ansågs 

det inte aristokratiskt att underteckna texter som var skrivna i prosa. Dessa skrevs då anonymt. 

Sådan anonymitet kallar Genette för ”anonymity of convenience“. Att skriva anonymt är inte alltid 

ett medvetet val från författarens sida. Ibland är det litterära konventioner som ligger till grund för 

en sådan teknik, menar Genette.31 Däremot föreslår Genette inte lika många versioner av 

pseudonymitet som anonymitet. Han nämner bara en: ”polypseudonymitet”. Begreppet gäller 

sådana författare som använde sig av fler än en pseudonym under sin litterära verksamhet.32 

Genette konstaterar att pseudonyma författare i de flesta fallen använder sig av fler än en 

pseudonym: “...for the pseudonym habit is very much like the drug habit, quickly leading to 

increased use, abuse, even overdose”. 33   

Historiskt sett är många fall av pseudonymt skrivande faktiskt polypseudonyma. Den 

danske författaren och filosofen Søren Kierkegaard är ett exempel på detta. Han använde olika 

pseudonymer som exempelvis Victor Eremita, Frater Taciturnus och Constantis Constantinus. I 

diskussioner om Søren Kierkegaards textkorpus används författarens juridiska namn, sällan hans 

olika pseudonymer. Benedictssons fall är lite mer specifikt än Kierkegaards och det finns olika sätt 

hennes verk grupperas på. Ernst Ahlgren var det dominerande författarnamnet i tidiga 

Benedictsson-forskningen. Detta orsakade stora problem i hur forskare tidigare klassificerade 

Benedictssons verk. När tidiga forskare som exempelvis Ellen Key eller Axel Lundegård 

diskuterade Victoria Benedictssons samlade textkorpus använde de oftast pseudonymen Ernst 

Ahlgren. I dagens forskning är det inte heller ovanligt att klassificera Benedictssons verk i enlighet 

med författarens pseudonymer. Trots det används det sällan pseudonymerna Tardif och O. Tvist i 

sådana klassificeringar. Exempelvis är Victoria Benedictsson det dominerande författarnamnet i 

                                                           
31Genette, 1987, s. 42 
32Genette, 1987, s. 51 
33Genette, 1987, s. 52 
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diskussioner av författarens mindre lästa verk som Sirenen och inte Tardif vilket tyder på att 

pseudymen hade olika funktioner än Ernst Ahlgren. 

  

Michel Foucault menade att författarnamnet har en klassificeringsfunktion. I Benedictsson 

fall kan vi skilja mellan sådana verk som skrevs av Benedictsson och sådana som färdigställdes av 

Lundegård eller klassificera dessa med avseende på andra författare. Klassificeringen kan även 

genomföras i förhållande till Benedictssons olika pseudonymer.  

2.5 Författarnamnets funktion 

 

Genom att undersöka författarnamnets generella funktioner kan vi närma oss svaret på 

Benedictssons polypseudonymitet och de skillnader eller likheter som finns mellan författarens 

olika pseudonymer.  

Enligt Foucault är författarnamnets primära funktion att klassificera texter. Namnet håller 

en grupp texter samman och håller samtidigt isär dem från andra grupper av texter.34 På så sätt kan 

vi skilja mellan författares olika pseudonyma verk men också mellan dessa och sådana verk som 

författare undertecknar med sitt juridiska namn. Pseudonymerna O. Tvist  och Tardif förekommer 

inte när vi talar om hela Benedictssons författarskap, utan det är författarens juridiska namn som 

används i sådana klassificeringar. Ernst Ahlgren var också det dominerande författarnamnet i 

tidiga Benedictsson-forskning. Nuförtiden ligger problemet i författarskapsfrågan kring sådana av 

hennes verk som färdigställdes av Axel Lundegård.   

Förutom denna klassificeringsfunktion beskriver Foucault författarnamnet som en 

statusmarkör. Benedictssons (manliga) pseudonymer kunde ha skapats som sådana markörer. Det 

var inte helt ovanligt med kvinnliga författare under det sena 1800-talet men trots detta betraktades 

verk som skrevs av män som mer läsvärda eller pålitliga. Till skillnad från Benedictsson skrev 

exempelvis Karen Blixen under både manliga och kvinnliga pseudonymer. Det var den manliga 

pseudonymen, Isak Dinesen, som Blixen blev mest känd för. Dinesen var namnet som dominerade 

de av författarens verk som utgavs inom engelsktalande länder, vilka utgjorde Blixens största 

                                                           
34Foucault, 1969, s. 304 
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marknad. Det går med andra ord inte att slå fast att just de verken blev berömda endast på grund 

av att de skrevs under manliga pseudonymer. 

Skapande av pseudonymer är ofta ett spontant val som ingår i en process med en rad olika 

och komplexa faktorer. Därför kan det vara svårt att bestämma varför eller hur pseudonymer har 

kommit till. Om författarens motiv kan vi bara spekulera. Författarnamnets funktion är inte heller 

universell. Faktumet att Benedictsson använde sig av olika pseudonymer inom olika områden som 

exempelvis dagböcker, brev, tidningsbidrag och romaner visar på detta. Att Ernst Ahlgren var 

författarens mest använda pseudonym samt att den under det sena 18- samt stora delar av 1900-

talet var det dominerande författarnamnet tyder på att pseudonymerna hade olika funktioner och 

värde än Benedictssons tidiga pseudonymer, både i förhållande till författaren och Benedictsson-

forskare.   
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Sammanfattning 

Utifrån Foucaults och Genettes definitioner om anonymt skrivande finns det ett antal allmänna 

funktioner som brukar tillskrivas pseudonymbruk: 1) Identitetsskydd 2) Klassificeringsfunktion 3) 

Försäljningsfunktion 4) Statusförhöjande funktion. Dessutom drog jag slutsatsen att dessa 

funktioner kan vara överlappande. Exempelvis skriver Foucault att en statusförhöjande funktion 

oftast tillskrivs försäljningsfunkton. Om detta ändå var fallet med Benedictssons pseudonymbruk 

undersöks i nästa kapitel. 
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3 Victoria Benedictsson  

I det här kapitlet kommer jag att analysera Victoria Benedictssons tre pseudonymer: Tardif, O. 

Tvist och Ernst Ahlgren. Analysen av varje pseudonym genomförs var för sig. Forskares 

uppfattningar kring pseudonymerna kommer att problematiseras med utgångspunkt i Foucaults 

och Genettes definitioner av pseudonymitet i syfte att undersöka huruvida de ovan nämnda 

funktionerna verkligen kan tillskrivas Benedictssons pseudonymer. 

3.1 I. F. Tardif  

Benedictssons tidiga pseudonymer I. F. Tardif och O. Tvist har inte undersökts på samma sätt eller 

i samma utsträckning som författarens alter ego, Ernst Ahlgren. Eftersom Benedictsson använde 

pseudonymerna I. F. Tardif och O. Tvist som korrespondensnamn i brevväxlingen med olika 

tidningsredaktörer ser jag dessa brev som viktiga i undersökningen av hennes tidiga 

pseudonymbruk.    

3.1.1 Forskares syn på pseudonymen I. F. Tardif   

Det är inte helt klart vilken pseudonym som Benedictsson använde först, och det råder oenighet 

om vilket som var Benedictssons debutverk. Den svenska litteraturvetaren, Birgitta Holm, skriver 

i sin bok Victoria Benedictsson (2007) att vi med säkerhet kan konstatera att den första 

pseudonymen under vilken författaren skrev var I. F. Tardif.35 Ordet Tardif betyder ”senkommen” 

på franska. Det tidigaste exemplet av Benedictssons användande av denna pseudonym är i 

korrespondensen med Carl Herslow, redaktör på Sydsvenska Dagbladet.36 I ett brev till Herslow 

var Benedictsson dessutom tydlig med att hon skrev under pseudonym samt att hon avsåg förbli 

anonym:  

Men jag kan icke och vill icke presentera mig själf. Att damerna skulle vara värst i sina 

angrepp emot stackars Tardif finner jag helt naturligt; den som lidit ett nederlag bör aldrig 

vänta sig skonsamhet från det hållet.   

Eder ödmjuke och förbundne tjänare, 

                                                           
35Holm, 2007, s. 24 
36Holm, 2007, s. 37 
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   I. F. T. 37 

Herslow refererade i sin tur till Benedictsson som ”Min bäste herr Tardif!” eller ”Min bäste 

herre!”. Redaktören hade först kritiserat Benedictsson och kallat hennes verk Sirenen för 

”spenatgrönt”. Dessutom rekommenderade han henne att ”lägga fantasien å sido och endast teckna 

efter naturen”.38 Trots kritiken var det tack vare Herslow som Sirenen år 1876 slutligen nådde 

tryckeriet. Tematiskt påminner romanen om Benedictssons eget liv, menar Birgitta Holm. 

Benedictsson beskrev relationen mellan protagonisten, Isabella Bellini, och romanens postmästare 

som identisk till den mellan sig själv och sin make Christian Benedictsson. På samma sätt som 

Christian blev känd som den okänslige maken i Pengar eller den ”gamle” i Stora boken hade han 

enligt Holm inspirerat Benedictssons debutverk.39 Trots att Benedictsson försökte att ge ut 

Akrobaten under samma pseudonym var Sirenen den enda berättelsen som hon publicerade under 

pseudonymen Tardif. I Stora boken skrev Benedictsson att Herslow vägrade att läsa hennes 

berättelse. Det följande brevet visar på att Benedictsson försökte få Akrobaten publicerat vid olika 

tillfällen:  

Efter midsommar fick jag Akrobaten oläst tillbaka från H-w. Jag försökte bearbetningen (för 

scenen) af Miss Rowel; på sommaren skref jag till fru Stjernström. På hösten skref jag första 

gången till Bäckström.40   

 Carl Herslow var inte särskilt imponerad av Akrobaten och ville inte publicera den. 

Benedictsson vände därför sig till Edvard Bäckström, redaktör på Post- och inrikes tidningar 

(1645-2009) och medarbetare i Ny Ill. Tidning. Hoppet från en redaktör till en annan beskriver 

litteraturvetaren Birgitta Holm som ett försök att finna den ideala handledaren som kunde ge näring 

åt författarens konstnärliga utveckling.41 Hon tycks grunda sin uppfattning på den svenske 

författaren, Axel Lundegårds, som i sina biografier över Benedictsson formulerade sig snarlikt: 

”Tardifs stilla hopp var att finna den Mentor, som hon framför allt ansåg sig behöfva för sin 

utveckling: en oförskräckt sanningssägare och öfverlägsen ande, på hvars omdömen hon kunde 

stödja sin egen vacklande tro”.42 Benedictsson hade vid olika tillfällen skrivit i sina dagböcker och 

                                                           
37Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 50 
38Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 67 
39Holm, 2007, s. 28 
40Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 52 
41Holm, 2007, s. 39-40  
42Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s.52 
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brev att hon utifrån sina personliga erfarenheter och iakttagelser av sin omgivning enbart skriver 

och tecknar efter det hon ser och att detta var hennes ”sanning”. Det var genom ovan nämnda 

redaktörer, eller ”mentorer” som Lundegård beskriver dem, som Benedictsson ville framföra det 

som hon kallade för sin sanning.43 Förutom Birgitta Holm och Axel Lundegård, skriver den 

amerikanska litteraturvetaren och översättaren, Sonia Wichmann, att pseudonymen användes för 

att skydda Benedictssons identitet som kvinna, för att därmed öka författarens 

försäljningschanser.44 Detta är mycket möjligt. Att Benedictsson ville få Akrobaten publicerad 

under I. F. Tardif kan man med andra ord tolka som en strävan efter ökade publiceringschanser. 

 

 Benedictssons val att skriva under en manlig pseudonym kan betraktas utifrån olika 

perspektiv. Om vi följer litteraturvetaren Sonia Wichmanns resonemang kan vi konstatera att 

pseudonymen användes för att skydda Benedictssons identitet som kvinna, för att därmed ge henne 

en chans att publicera. Michel Foucaults teori om författarnamn och status ligger till grund för 

Sonia Wichmanns egen hypotes där den franske filosofen skrev att vi kulturelen lärt oss av att 

författarnamnet klassificera vissa verk som mer eller mindre läsvärda. Foucaults teori syftar på att 

de allra flesta kvinnliga författare vid den tiden använde sig av manliga pseudonymer som en 

strategi för att öka sina försäljningschanser. Utifrån det perspektivet kan ytterligare en funktion 

tillskrivas Tardif; en statusförhöjande funktion. Den tidigare nämnda maskuliniseringen av litterär 

prestige tillskrivs manliga pseudonymer. Status kopplas i detta fall framför allt till Benedictssons 

strävan efter personlig utveckling och inte till popularitet eller försäljning. Det var genom Tardif 

som Benedictsson försökte prioritera sitt skrivandet och samtidigt undvika de hinder som det 

”underordnade” (kvinnliga) könet för tiden innebar. Det var med andra ord genom att använda sig 

av manliga pseudonymer som Benedictsson försökte göra anspråk på manlig auktoritet, för att 

därmed få handledning och råd angående sina verk. På så sätt hade Benedictsson möjlighet till att 

undvika de fördomar som samtida redaktörer hade mot litterärt verksamma kvinnor.  

 

 

 

                                                           
43Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 52 
44Wichmann, 2004, s. 139 
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3.1.2 Benedictsson om Tardif 

Benedictsson förklarade skapelseprocessen bakom pseudonymen Tardif i ett brev till Ernst 

Beckman, redaktör på Ny Illustrerad Tidning: 

Min ålder står på tröskeln till trettiotalet, men därför behöfver ni ej misströsta om mig, ty de 

år som gått hafva varit förarbetenas tid och ingen må undra öfver att de blifvit så rundligt 

tilltagna då man betänker, att jag som barn aldrig gick i skolan, att jag lefde som en eremit 

och att jag var sjutton år innan jag kom i lifligare beröring med den yttre världen; arbetet för 

penningar tog ju också mycket af min tid och studierna idkades mest i smyg, däraf den 

långsamma utvecklingen och namnet ”Tardif”.45   

I brevet till Ernst Beckman drar Benedictsson paralleller mellan den långsamma utvecklingen av 

pseudonymen och sin egen konstnärliga utveckling. Författarens beskrivning av pseudonymen 

överensstämmer med betydelsen bakom det franska efternamnet. Benedictsson kommenterade 

även namnet Tardif och dess betydelse i ett brev till Edvard Bäckström: ”Jag är ledsen att jag är så 

gammal, »Tardif» kommer alltid för sent - stackars Tardif! - det ligger i namnet”.46 I 

korrespondensen med Bäckström kan det noteras en snarlik formulering som den som förekommit 

i brevväxlingen med Ernst Beckman (”Min ålder står på tröskeln till trettiotalet-”).  

 Axel Lundegård skrev i En själfbiografi ur bref och anteckningar (1890) att författaren 

först hade kommit i kontakt med redaktörerna eftersom hon behövde en mentor. Därmed är det 

möjligt att syftet med pseudonymen var att få råd angående sitt skrivande, för att utvecklas som 

konstnär. I ett brev till Carl Herslow skrev Benedictsson att hon inte är bekymrad över huruvida 

hennes roman Sirenen skulle komma att publiceras eller inte:    

Jag vill visst icke söka att öfvertala er att publicera den (Sirenen), jag längtar icke efter 

offentligheten, jag längtar att kunna frambringa rediga bilder af det som rör sig utom och 

inom mig, jag har ej så brådtom och heter ju – Tardif. Jag överlämnar åt er ridderlighet att 

söka tro mig vara en herre. Åtminstone vill jag långt hellre höra sanning än komplikationer, 

jag afskyr all sötsliskighet, salt är en nyttig artikel, isynnerhet ”attisk salt”. När jag 

                                                           
45Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 87  
46Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 68 
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konfirmerades tog jag mig ett valspråk som jag ämnade att följa under mitt kommande lif, 

detta valspråk är – ”arbete och sanning” – jag tänker att vara det trogen [...]. 

 Eder ödmjuke och förbundne tjenare 

I. F. T. 47 

Benedictsson var heller inte bekymrad över Sirenens popularitet. Om Herslow verkligen trodde att 

Tardif var en man var inte viktigt. Dessutom skrev Benedictsson till redaktören att det inte var 

bråttom att publicera dessa verk (”Jag har ej så brådtom och heter ju – Tardif”). Författarens egna 

uttalanden är därmed kongeniala med pseudonymen Tardif (”senkommen”). Dessa brev till Carl 

Herslow tyder dessutom på att pseudonymen hade en utvecklingsfunktion snarare än en 

försäljningsfunktion.   

 

Birgitta Holms och Axel Lundegårds påståenden om att Benedictsson ville hitta den ideala 

mentorn för att få råd angående sitt skrivande överensstämmer inte med Sonia Wichmanns egen 

förståelse av Benedictssons användning av pseudonymen I. F. Tardif. Enligt Holm och Lundegård 

var Benedictssons prioritet att kunna utvecklas som konstnär och att genom sina verk framföra den 

sanning som hon så ofta skrivit om. Att offentliggöra sina verk var inte lika viktigt. I ett brev till 

redaktören Carl Herslow skrev Benedictsson att hon älskar konsten för dess egen skull samt att det 

är själva skrivandet som står i fokus, inte bokförsäljningen eller uppmärksamheten:  

Jag vill icke bli någon dålig författare; kan jag icke hafva hopp om att kunna gå framåt så 

vill jag icke skrifva mera; mig gör det ingen glädje att se mina opus tryckta, ty jag har ej af 

fåfänga försökt att skrifva. Jag älskar konsten för dess egen skull, ej blott för det hon åt en 

och annan skänker lager eller guld; jag älskar den emedan det ligger i min natur och jag kan 

icke annat, jag skulle kunna egna hela mitt lif däråt [...]. 

Er förbundne 

Ivar Tardif 48 

                                                           
47Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 46. 
48Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 51 
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Det kan konstateras att Benedictsson förstod sitt pseudonymbruk utifrån sin vilja att utvecklas som 

författare. Det kan vi också läsa ur det följande brevet till Carl Herslow där det framförallt är 

personlig utveckling och arbete som Benedictsson fokuserar på: 

Akrobatens offentliggörande är således helt och hållet en bisak... Att kunna arbeta sig fram 

och att kunna åstadkomma någonting dugligt är för mig hufvudsaken, hur snart det kan bli 

offentliggjordt kommer först i andra hand. Om jag således någon gång finge sända er en liten 

skiss eller dylikt, om ni ville säga mig er tanke därom, gifta mig en duktig skrapa för felen 

samt ett och annat godt råd för framtiden, det är detta som skulle göra mig öfverlycklig... 

eder ödmjukaste tjenare 

I. F. T. 49  

Victoria Benedictsson presenterar sig själv i dessa brev som en tålmodig och seriös författare som 

inte framför allt vill sälja böcker, utan utvecklas som konstnär. Enligt brevet var offentliggörandet 

av Akrobaten  en bisak för Benedictsson. Hennes innersta vilja var att få råd och handledning 

angående sitt skrivande.    

Sonia Wichmann skriver att Benedictssons tidiga pseudonymer hade en viktig funktion 

utöver att förbättra försäljningsmöjligheterna, nämligen identitetsskydd. Trots att Benedictsson 

aldrig avslöjade sin identitet till Carl Herslow var situationen med Edvard Bäckström en annan. 

Redaktören hävdade att han inte kunde handleda henne förran hon gett up sig sin anonymitet: 

Vill ni att jag skall kunna vara er till nytta, blir ett grundvillkor att ni bortlägger er anonymitet 

och uppriktigt säger mig hvem ni är, genom ett bref som i detalj skildrar edra 

lefnadsomständigheter eller, ännu hellre, genom ett personligt samtal, om ni kan få tillfälle 

att uppsöka mig i Stockholm. 

Er ödmjukaste tjenare 

 Edv. Bäckström.50 

                                                           
49Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 56 
50Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 60  
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Korrespondensen mellan Benedictsson och Edvard Bäckström säger mycket om pseudonymens 

funktioner. Sitt nästa brev till redaktören signerate Benedictsson med sitt juridiska namn: 

Hvarför har jag fått denna lärgirighet, denna sträfvan efter sanning och skönhet, när den dock 

ej är stark nog att närma mig till dem? Jag vet icke; vet endast, att beröm är mig intet, pengar 

intet, lyx intet, att framåtsträfvandet är detsamma som lycka, men stillaståendet förtviflan... 

Med sann aktning och tacksamhet 

Ödmjukligen 

 Victoria Benedictsson51 

Mycket kan läsas ur peritexten och särskilt om vi tittar på inomtextuella inslag som exempelvis 

sättet på vilket Benedictsson signerade dessa brev. Vad gäller Edvard Bäckström tyder skiftet från 

pseudonymen till det juridiska namnet på att Benedictsson satte redaktörens råd och handledning 

högre än sin anonymitet. Det är också vad Holm och Lundegård menar när de lyfter 

utvecklingsfunktionen fram som central för Tardif. Dessutom var redaktören alltid fortsättningsvis 

vänlig mot Benedictsson då han ofta refererade till henne som ”Högädla fru!“ eller ”Bästa fru 

Benedictsson!“. Deras slutliga brev till varandra signerades på följande vis: ”Er vän och tjenare. 

Edv. B-m” och ”Eder ödmjukaste, tacksammaste vännina. V. B.”. Som paratextuella inslag tyder 

signaturerna på att både författaren och redaktören hade den högsta respekt för varandra. Liksom 

för Victoria Benedictsson var litteraturen för Edvard Bäckström ”det högsta i livet” och redaktören 

omfamnde den med stor kärlek. Den ömsesidiga kärleken och förståelsen gjorde det möjligt för 

författaren att kasta sin anonymitet åt sidan. Trots att Edvard Bäckström då blev medveten om 

Benedictssons identitet kan identitetsskydd fortfarande tillskrivas hennes pseudonym eftersom 

Benedictssons tillit till Bäckström var befogad och hennes egentliga identitet aldrig 

offentliggjordes. Att Benedictsson valde att i Bäckströms fall ge upp sin anonymitet tyder 

dessutom på att pseudonymernas funktioner var avhängig förlagsredaktörernas allmänna 

behandling av författaren. 

 

                                                           
51Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 68. I det här fallet var Bäckström medveten om Tardifs identitet. 
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Benedictssons brev till Ernst Beckman har en snarlik ton som sådana som hon skickade till 

förlagsredaktörerna Carl Herslow och Edvard Bäckström:   

Det gäller för mig mera än en fåfängans nyck, mera än en ögonblickets tillfredsställelse, det 

gäller att genom sträfvan efter skönhet och sanning få innehåll i ett lif som är tomt...  

Eder ödmjukaste tjenare 

I. F. Tardif .52 

Benedictssons eget uttalande i brevväxlingen med Herslow, Bäckström och Beckman 

överensstämmer inte med Sonia Wichmanns teori om att pseudonymen användes för att förbättra 

hennes försäljningschanser. Vad gäller Tardif visar brevens peritext att identitetsskydd inte heller 

kan betraktas som en universell funktion för pseudonymen. Detta betyder däremot inte att 

pseudonymen fyllde alla dessa funktioner, det vill säga, både sådana som Lundegård och Holm 

tillskriver Tardif, och sådana som Wichmann tillskriver den.  Benedictsson tyckte att det endast 

var en konstnär som hade möjlighet till att framföra sanningen. Det kommer vi bland annat att få 

se i Ernst Ahlgrens korrespondens med tidningsredaktörer. Därför kan det ha varit viktigt för 

Benedictsson att i första plats utvecklas som författare. Pseudonymers funktioner är aldrig 

universella utan oftast överlappande. Med detta i beaktande är det möjligt att Tardif fyllde en 

försäljnings-, utvecklings- och en statusförhöjande funktion. Det är också möjligt att författaren 

använde pseudonymen för att skydda sin identitet som kvinna.   

Medan Benedictssons tidiga brev under pseudonymen Tardif tyder på att pseudonymen 

framför allt hade en utvecklingsfunktion är situationen när det gäller korrespondensen med Oskar 

Svahn, redaktör på Svensk Folktidning, en annan. Korrespondensen med Svahn hade Benedictsson 

påbörjat som O. Tvist, för att därmed ändra valet av pseudonymen till Tardif. I det följande brevet 

förklarade Benedictsson skiftet från Ny Illustrerad till Svensk Folktidning:  

H. H. R!  

Tack för det uppmuntrade svaret till O. Tvist – eder ödmjuka tjenare. Namn och adress finnas 

här nedan... Ny Illustrerad Tidning har varit mycket vänlig emot mig (personligen obekant) 

och i dess spalter har jag haft ett par små skizzer under signaturen Ernst Ahlgren, äfven herr 

                                                           
52Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 86 
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Edvard Bäckström har genomläst några af mina berättelser och gifvit dem ett godt vitsord, 

men dervid har det stannat, jag saknar förläggare. Illustrerad har alltför begränsadt utrymme 

och jag känner sjelf så litet till dylika saker alldenstund jag är född och uppfostrad på landet 

[...]. 

Med största högaktning. 

I. F. T.53 

När Benedictsson skriver att hon saknar förläggare och att Ny Illustrerad Tidning har begränsat 

utrymme är det försäljningen av sina verk som hon åsyftar. Brevet till Svahn visar på att 

Benedictsson skickat sina texter till Ny Illustrerad under minst två pseudonymer: Tardif och Ernst 

Ahlgren. Att Benedictsson skickade sina texter till dessa redaktörer under olika pseudonymer kan 

förstås som ett försäljningsförsök som står i linje Sonia Wichmanns förståelse av pseudonymerna. 

Victoria Benedictssons polypseudonymitet förekommer som tydligast i korrespondensen med 

Oskar Svahn. Pseudonymanvändningens försäljningsfunktion framträder även som mest i 

brevväxlingen med denna redaktör: 

Ni får icke misstycka, att jag – hänvisad till min penna och sax – ställer inte sakernas 

ekonomiska del något i förgrunden. Inneslutande mig i herr Redaktörens fortfarande 

bevågenhet förblifver jag  

 eder ödmjukaste tjänare 

och 

  Folktidningens uppriktige vän 

  I. F. T.54 

Benedictsson skickade brev till Svahn under tre olika pseudonymer: O. Twist/Tvist, Tardif 

och Ernst Ahlgren. Författarens polypseudonymitet kan därmed förstås som ett försök att förbättra 

sina försäljnings- och publiceringschanser. Det finns ett tydligt skifte i tonen mellan de brev som 

Benedictsson skrev till Herslow, Beckman och Bäckström under pseudonymen Tardif, och de brev 

som hon skrev till Svahn. Ett sådant skifte ligger till grund för hypotesen att pseudonymernas 

                                                           
53Sjöblad, 1978, s. 24-25 
54Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 130 
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funktioner berodde på vem som Benedictsson skrev till. I korrenspondensen med de första tre 

redaktörerna framställer Benedictsson sin personliga utveckling som central. Hennes sista brev till 

Oskar Svahn som Tardif kan förstås som att båda funktionerna var lika viktiga för Benedictsson, i 

synnerhet när hon skriver att hon inte ställer sakernas ekonomiska del i förgrunden. Utifrån det 

perspektivet kan samtliga teorier, Axel Lundegårds, Birgitta Holms och Sonia Wichmanns, om 

pseudonymen anses trovärdiga. 

3. 2 O. Tvist/Twist  

O. Tvist är Victoria Benedictssons minst undersökta pseudonym. Den uppstår endast som ett 

korrespondensnamn i brevväxlingen med Oskar Svahn. I samma korrespondens använde 

Benedictsson pseudonymen I. F. Tardif parallellt med O. Tvist.  

3.2.1 Forskares syn på pseudonymen O. Tvist 

Benedictsson-forskare fokuserar sällan på pseudonymen O. Tvist. Birgitta Holms Victoria 

Benedictsson (2007) är ett av de få verk som inbegriper alla tre av Benedictssons pseudonymer. 

Trots det lägger Holm större vikt vid Benedictssons användning av Ernst Ahlgren än vid hennes 

tidiga pseudonymbruk. O. Tvist förekommer som ett korrespondensnamn med Svensk Folktidning 

och det saknas en djupare analys av pseudonymen.  

 I sin biografi över Benedictsson, Stora Boken I. Dagbok 1882-1884 (1978), skriver den 

svenska litteraturvetaren Christina Sjöblad att ”Victoria Benedictssons spel med olika sign. i 

brevväxlingen med Svensk Folktidning (Oskar Svahn) skulle längre fram bli ett irritationsmoment 

i förhållandet. I brevlådan får hon svar till O. Tvist, men sina brev undertecknar hon själv I. F. 

Tardif och hennes texter publiceras under både O. Tvists och Ernst Ahlgrens namn“.55 

Benedictsson började först att skriva till Svahn som O. Tvist. Därefter ändrade hon sitt val av 

pseudonymen till I. F. Tardif och Ernst Ahlgren. Svahn hade aldrig slutat att kalla Benedictsson 

för O. Tvist trots författarens främjande av andra pseudonymer:      

Ur Svensk folktidnings breflåda d. 9 Juni 1882. 

                                                           
55Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978. Se noter (not 41) 
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O. Tvist. Ni är ju en förträfflig tecknare. Försök att göra teckningar till några humoristiska 

skånska folksägner. Nämn era „pretentioner“. Tack för brefvet, frampå sommaren hoppas vi 

få anlita ”lagret!“56 

Ur svensk folktidnings breflåda 23 Juni 1882. 

O. Tvist. Ämnet för landsmålshistorien är gammalt, men af er väl behandladt. Era fint utförda 

teckningar mottagna. Helst önska vi sådana till originalhistorier.57  

Benedictsson ville offentliggöra sina verk under pseudonymerna som hon valt. Däremot 

trycktes de allra flesta av hennes texter under pseudonymen Tardif med signaturen O. Tvist. När 

det gäller Svensk Folktidning var det förlagsredaktören som valde pseudonymen och inte 

författaren själv. När Till en salongsdam (1882) trycktes i Svensk Folktidning kom svaret att riktas 

till O. Tvist trots att verket skickades under pseudonymen Ernst Ahlgren.58 Följaktligen kan vi inte 

säga att Benedictssons avsikt med pseudonymen O. Tvist var att offentliggöra sina verk. Hoppet 

från en pseudonym till en annan beskriver Sjöblad som ett irritationsmoment. Oskar Svahn 

insisterade på att referera till Benedictsson som O. Tvist trots författarens insisterande vid 

pseudonymen Tardif. Christina Sjöblads så kallade irritationsmoment kan endast tillskrivas skiftet 

från I. F. Tardif till Ernst Ahlgren. Resonemanget bakom det första skiftet, det vill säga det från 

O. Tvist till Tardif, är oklart. Det är väl möjligt att det handlade om ett försök att förbättra sina 

försäljningschanser. Förutom forskarna Birgitta Holms och Christina Sjöblads teorier om 

Benedictssons tidiga pseudonymbruk, skriver den amerikanska litteraturvetaren Sonia Wichmann 

att Benedictssons pseudonymer hade en försäljningsfunktion och att de användes för att skydda 

Benedictssons identitet som kvinna.  

3. 2. 2 Benedictsson om O. Tvist 

Till skillnad från Tardif kommenterade Victoria Benedictsson inte utvecklingsprocessen bakom 

pseudonymen O. Tvist. Det är möjligt att Benedictsson tog namnet ur Charles Dickens roman 

Oliver Twist (1839). Verket var aktuellt under författarens samtid. Benedictsson skriver i Stora 

boken att hon läste Dickens verk: ”Dickens, Schiller, Dietrichsson, Egron Lundgren, Nyblom och 

                                                           
56Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 43 
57Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 48-49 
58Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978. Se noter (not 23) 
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- er sjelf. Jag stickar strumpor under det jag läser”.59 I The History of Nordic Women´s Literature 

(2011), skriver litteraturvetaren Christina Sjöblad att ”skrivandet för Benedictsson var lika 

symboliskt laddat som uppenbarligen valet av signatur”.60 Om resonemanget bakom Tardif var 

”senkommen” kan  O. Tvist i bästa fall beskrivas som ”den ovälkomne”, menar Sjöblad. ”Hela 

Victoria Benedictssons kamp för att bli respekterad och uppskattad som människa, inte som 

kvinna-könsvarelse, och som författare, inte som skrivande blåstrumpa, är inflätad i sedlighets och 

kvinnodebattens olika turer”, skriver Sjöblad i sin artikel Jag vill skriva om kvinnor (2011).61    

Med utgångspunkten i det som Benedictsson själv skrivit i dagboken menar Sjöblad att 

författarens största strävan var att få uppfattas som människa. Som en författare som skrev under 

pseudonym ansågs Benedictsson ofta befinna sig på gränsen mellan den typiskt kvinnliga och den 

typiskt manliga författaren och särskilt på grund av hennes bruk av manliga pseudonymer. ”Jag är 

en kvinna. Men jag är författare, är jag då icke också något av en man?“, skrev Benedictsson i 

Stora boken.62 Dessutom överensstämmer Sjöblads tolkning av pseudonymen O. Tvist, ”den 

ovälkomne”, med Benedictssons känsla av att tillhöra litteraturens underklass och särskilt när 

författaren uttryckligen identifierar sig, eller åtminstone sitt alter ego Ernst Ahlgren, med 

litteraturens underklass i sina dagböcker: 

 

Jag tänkte på yttrandet: „Ernst Ahlgren hyser en viss inbildning om att höra till 

underklassen“. – Ja, jag gör det. Jag kan ej misstaga mig derom [...].63  

 

Ja, jag hör till litteraturens underklass. Jag hör till dem som äro skapade att arbeta; icke att 

njuta. Men för mig är arbetet mer än allt hvat njutningen kan ge [...].64 

 

Det var med andra ord strävan efter sanning och arbete som bidrog till att Ernst Ahlgren avstod 

från samtida författare, menade Benedictsson. Däremot bidrog den strävan i någon mån till hennes 

känsla av isolering, men detta var Benedictssons eget val. Ytterligare ett perspektiv på efternamnet 

kan läsas ur dagoken: ”Tvisten slets genom förslaget att jag skulle få namn efter den dag, då jag 

                                                           
59Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 67 
60Sjöblad, 2011. Jag vill skriva om kvinnor, publicerad i The History of Nordic Women´s Literature 
61Sjöblad, 2011. Jag vill skriva om kvinnor, publicerad i The History of Nordic Women´s Literature 
62Sjöblad, 2011. Jag vill skriva om kvinnor, publicerad i The History of Nordic Women´s Literature 
63Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 210 
64Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 211 
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döptes; man gick efter almanackan och fann – omen accipimus! – ett karlnamn, Victor. Så kom 

jag att heta Victoria”.65 Det är möjligt att det var den tvisten som Benedictsson syftade på när 

pseudonymen O. Tvist utvecklades, att författaren kände sig som ”den ovälkomne” redan vid 

födelsen.   

 

O. Tvist dyker först upp i brevväxlingen med förlagsredaktören Oskar Svahn år 1882:   

Högädle herr redaktör!  

Härmed ett par små skisser till genomläsning, om de bli förkastade tröstar jag mig, bli de 

antagna, är det bra, men kunna de betinga mig ett än så litet honorarium blir jag förtjust, ty 

»jeg er fattig, jeg har kun mit Hjerte og min Strengeleg«. 

  Ödmjukligen 

  O. Twist66 

 

Det är först i korrespondensen med Oskar Svahn som Benedictssons intresse för försäljningen av 

sina verk tydligt förekommer som en funktion med Benedictssons pseudonymanvändning och det 

är även första gången som hon efterfrågade ett honorarium. Det är värt att notera att en sådan 

funktion endast kan tillskrivas O. Tvist i sådana fall där pseudonymen förekommer som ett 

paratextuellt inslag. Jag syftar framför allt på Benedictssons första brev till Svahn och inte på de 

texter som Benedictsson fått publicerade under samma pseudonym. Detta på grund av hennes eget 

främjande av pseudonymerna Tardif och Ernst Ahlgren. Benedictsson ville med andra ord inte få 

dessa texter publicerade under signaturen O. Tvist. Brevet till Svahn står i strid med hennes tidiga 

brevväxling med tidningsredaktörerna Herslow, Beckman och Bäckström under pseudonymen 

Tardif, där Benedictsson insisterade på personlig utveckling och handledning (”Jag vet icke; vet 

endast, att beröm är mig intet, pengar intet, lyx intet”). I korrespondensen med Oskar Svahn var 

det aldrig praktiska råd som Benedictsson efterfrågade. Avsikten med pseudonymen var att 

offentliggöra och sälja sina texter. Detta är tydligt uttryckt redan i det första brevet till Svahn.  

                                                           
65Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 6 
66Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 24 
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Benedictssons sista brev till redaktören skrev hon under pseudonymen Ernst Ahlgren. 

Brevet kan samtidigt närma oss svaret på författarens val av manliga pseudonymer: 

Jag kan nog föreställa mig att ni – som så många – afskyr »blåstrumpor« och just detta var 

orsaken till mina antagna karlnamn, men det ger er ingen rätt att bryta ert ord, ty det jag 

skrifvit blir hvarken bättre eller sämre för det jag är en kvinna. Jag frågar er ännu en gång, 

om ni vill låta mig få svar, pengar eller revers? Sedan ämnar jag icke uppoffra flera 12-öres 

frimärken på saken, ty dels har A. N. lofvat att påminna er och dels kan ju själf göra mig 

påmint genom brefkort. Glömma mig får ni icke. 

  Eder ödmjukaste tjänare 

  »E A-n«67 

Benedictssons val av ”karlnamn” eller manliga pseudonymer kan förstås som ett försök att undvika 

redaktörer som hade fördomar mot litterärt verksamma kvinnor, så kallade ”blåstrumpor”. 

Identitetsskydd kan vi tillskriva alla av Benedictssons pseudonymer, inklusive O. Tvist. 

Benedictssons försök att undvika dessa fördomar genom att använda sig av manliga pseudonymer 

kan förstås som ett försök att bli tagen på allvar av samtida redaktörer, för att därmed förbättra 

sina försäljnings- och publiceringsmöjligheter med reservation för att hon vid tidigare tillfällen, 

och till andra redaktörer, även försökt förbättra sina chanser att få råd och stöd i sin utveckling 

som konstnär genom att skydda sin kvinnliga identitet från sådana fördomar.  

3.3 Ernst Ahlgren 

Till skillnad från Benedictssons tidiga pseudonymer, O.Tvist och Tardif, står Ernst Ahlgren och 

balanserar på gränsen mellan det privata och det offentliga. Pseudonymen dyker först upp i Stora 

boken som Benedictsson började skriva när hon blev sängliggandes år 1881. I dagbokens 

anteckningar refererade hon ofta till pseudonymen som sitt ”Alter Ego” eller ”Mitt inre jag”. 

Ytterligare två variationer av pseudonymen kommer till uttryck i korrespodensen med 

tidningsredaktören Oskar Svahn: ”E. A.” och ”E A-n”. Förutom korrespondensen med 

tidningsredaktörer använde Benedictsson pseudonymen i brevväxlingen med familj och vänner. 

Bland dessa räknas Axel Lundegård, Benedictssons styvdotter Matti samt Mattis make Karl af 

                                                           
67Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 218 
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Geijerstam. I korrespondensen med paret Geijerstam använde Benedictsson ofta en variation av 

pseudonymen: ”Mamma Ernst”. 

Ernst Ahlgren började först att tränga sig fram som Benedictssons huvudsakliga 

pseudonym när kulturtidskriften Fyris etablerades i Uppsala år 1883. Det var genom dess litterära 

redaktör, Frans von Schéele, som Victoria Benedictsson fick kontakt med Fritzes bokförlag. 

”Korrespondensen med Schéele sköts ömsevis av Victoria Benedictsson, ömsevis av Ernst 

Ahlgren”, skriver litteraturvetaren Birgitta Holm.68 År 1884 publicerade Victoria Benedictsson 

novellsamlingen Från Skåne under pseudonymen Ernst Ahlgren.69 Novellsamlingen räknas som 

Benedictssons debut trots att Sirenen utgavs några år tidigare, år 1876. De allra flesta av 

Benedictssons verk, däribland  Pengar (1885) och Fru Marianne (1887), är undertecknade Ernst 

Ahlgren. 

3. 3. 1 Forskares syn på pseudonymen Ernst Ahlgren  

Med utgångspunkt i tidigare forskning uppfattades Ernst Ahlgren som det dominerande 

författarnamnet. Den första biografin som skrevs efter Victoria Benedictssons död var Ellen Keys 

Ernst Ahlgren; några biografiska meddelanden (1889). Litteraturkritiker som exempelvis Klara 

Elisabeth Johanson brukade kalla Stora boken för ”Ernst Ahlgrens förnämsta verk”.70 

Benedictsson-forskare drog med andra ord gränsen mellan människan, Victoria Benedictsson, och 

författaren, Ernst Ahlgren. Axel Lundegård beskrev den komplexa relationen Benedictsson hade 

till sitt alter ego, samt till sitt verk Stora Boken på ett belysande sätt: 

»Stora boken« var Ernst Ahlgrens studiebok; såsom sådan afspeglar den, under skilda 

perioder, författarens utveckling [...]. Men »Stora boken« hade också en annan betydelse: 

den var menniskan Victoria Benedictssons biktfader.71   

Följaktligen fortsätter pseudonymen Ernst Ahlgren att utgöra en central roll för dagens 

Benedictsson-forskare där identitetsfrågor angående paret Ernst/Victoria fortfarande är aktuella. 

                                                           
68Holm, 2007, s. 55  
69Holm, 2007, s. 54-55 
70Holm, 2002, s. 80 
71Benedictsson, Lundegård (red.), 1980, s. 191 
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Ernst och Victoria: ett dubbelporträtt av Victoria Benedictsson (1995) heter exempelvis 

litteraturvetaren Charlotte Jørgensens litterära studie över Benedictsson.   

Sonia Wichmann skriver att vikten som forskare tillskrivit pseudonymen Ernst Ahlgren har 

att göra med en föreställning om Benedictsson som en person med så kallade 

personlighetsklyvning. Situationen i hemmet och äktenskapet med Christian Benedictsson tycker 

forskare orsakade en identitetssplittring i författarens personlighet. Själv beskrev även 

Benedictsson sin personlighet som en produkt av sina föräldrars motsatta karaktärer, vilka hon 

beskriver i sina dagboksanteckningar: 

Min fars natur, som gång på gång reser sig inne i mig med nästan obetvinglig makt och i 

vexlande former, nästan skrämmer mig. Den gör det emedan den förekommer mig som 

någonting främmande, den strider emot min mors nyktra, kalla förnuft.72  

Benedictssons dagboksanteckningar ligger också till grund för hypotesen att författaren själv 

främjade splittringen, menar Sonia Wichmann. Med utgångspunkt i sådana ställen i författarens 

dagböcker och brev menar vissa forskare att författarens identitetssplittring var ett medvetet val. 

Enligt Birgitta Holm kan vi utläsa detta från det som Benedictsson skrev i sin dagbok men också 

från sättet på vilket hon refererade till denna (”Ernst”, ”Alter Ego” och ”Älskade gamla bok!”).73 

”Ernst Ahlgren (E.A.) är ett Alter Ego (A. E.)”, skriver Birgitta Holm.74  

Den splittring mellan Victoria Benedictsson och hennes Alter Ego har länge konfunderat 

forskare. Det är osannolikt att forskare hade lagt så stor vikt vid pseudonymen utan Benedictssons 

eget främjande av densamma, menar Birgitta Holm och detta hade de gjort av respekt för hur 

författaren själv ”såg på saken”: 

Vem skriver man om? Är det Victoria Benedictsson eller är det Ernst Ahlgren? [...]. Till att 

börja med kan det tyckas enkelt, Ernst Ahlgren är den offentliga personen, Victoria 

Benedictsson den privata. Ju närmare hennes livstid man går, desto mer dominerade Ernst 

Ahlgren. Författaren lyftes fram, privatpersonen hölls tillbaka. Säkert var det också av 

respekt för hur hon själv såg på saken. För henne var Ernst Ahlgren det kärare namnet, det 

                                                           
72Wichmann, 2004, s. 140 
73Wichmann, 2004, s. 139 

74Holm, 2007, s. 12 



41 
 

som stod för frihet och författarliv, medan Victoria Benedictsson pekade mot det fängslande, 

det instängda i Hörbyliv och äktenskap.75 

I sin biografiska studie över Benedictsson, skriver Sonia Wichmann att det råder oenighet om 

huruvida identitetssplittringen var ett avsiktligt val:  

While some critics have seen the Ernst/Victoria split mainly as culturally imposed, external 

to Benedictsson, others have seen it as Benedictsson´s own more or less conscious creation. 

At the extreme end of the spectrum, one critic even suggests that Benedictsson, as a highly 

manipulative author, self-consciously promoted a false image of herself as a suffering 

oppressed woman in order to promote her career.76  

Forskare som ex. Charlotte Jørgensen tillskriver identitetssplittringen 1800-talets sociokulturella 

omständigheter. Utifrån ett sådant perspektiv uppfattar Jørgensen m.fl. Benedictsson som ett offer 

för det patriarkala förtrycket där de skiljer mellan  den överordnade Ernst-identiteten och den 

förtryckta Victoria-identiteten. Sådana tolkningar placerar Benedictsson i en tradition av kvinnliga 

författare där den manliga pseudonymen blev synonym med en maskulin livsstil och frihet. Det 

var också fallet med författare som Mary Ann Evans (George Eliot).77  

Idag har Benedictssons juridiska namn tagit över i forskningen. Den svenska författaren 

och forskaren, Åsa Arping, har analyserat denna övergång i sin studie om anonymt skrivande 

Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820-1850 (2013). Arping förklarar 

skillnader mellan Eliot och Benedictsson genom att tillskriva dessa ett olikartat fokus hos forskare: 

Medan George Eliot har fortsatt att benämnas med sin pseudonym har Ernst Ahlgren i det 

närmaste försvunnit. [...] Skillnader i namnbruk mellan Victoria Benedictsson och George 

Eliot motsvaras av ett olikartat fokus hos forskningen där intresset för Benedictsson tidigt 

blev betydligt mer biografiskt, för att inte säga privatiserat, och därmed också tydligt 

könsmärkt.78 

 

Victoria Benedictssons pseudonymitet skiljer sig från George Eliots på så sätt att intresset för 

Benedictsson framförallt var biografiskt, menar Arping. Detta kan, å ena sidan, förklara varför vi 

                                                           
75Holm, 2007, s. 11-12 
76Wichmann, 2004, s. 141  

77Wichmann, 2004, s. 139  
78Arping, 2003, s.111  
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idag använder oss av författarens juridiska namn istället för hennes pseudonymer. Å andra sidan 

har tidigare forskare bidragit till pseudonymens överlevnad eftersom de i sina biografier fokuserat 

på Ernst Ahlgren som författaren.  

Att Ernst Ahlgren var författarens mest använda pseudonym samt att den under det sena 

1800-, samt stora delar av 1900-talet var det dominerande författarnamnet tyder på att 

pseudonymen hade olika funktioner och värden än sådana som kan tillskrivas Benedictssons tidiga 

pseudonymer. Dessutom var Ernst Ahlgren den enda pseudonymen som Benedictsson fortsatte att 

använda sig av när offentligheten blev medveten om hennes identitet. Pseudonymen har också 

symboliskt värde. Birgitta Holm skriver att Ernst Ahlgren är ett alter ego – manligt, skapande, fritt 

– där Victoria Benedictsson är kvinnan, inringad och hämmad.79 Det ”manliga” tolkar Holm som 

arbetet (Ernst) medan det ”kvinnliga” som Benedictssons kärleks- och gemenskapslängtan 

(Victoria).80 Apropå detta tillskriver Sonia Wichmann Ernst Ahlgren en symbolisk funktion: 

The pseudonym Ernst appears to have had symbolic value for her as a representation of the 

writer self she had worked to become. Perhaps also, as one critic has suggested, Benedictsson 

was deliberately placing herself in the tradition of women writers George Sand and George 

Eliot, for whom the male pseudonym represented a traditionally masculine way of life 

associated with writing and freedom.81 

Wichmann följer Holms exempel och skiljer mellan två identiteter: den manliga och den kvinnliga. 

Ernst Ahlgren hade en symbolisk funktion eftersom pseudonymen gjorde det möjligt för kvinnan, 

Victoria Benedictsson, att bli författaren, Ernst Ahlgren. Frihet är i det fallet synonymt med 

författarliv och därmed med pseudonymen själv. En ny tanke, som Christina Sjöblad presenterat, 

utvecklades pseudonymen utifrån Benedictssons så kallade religiösa kris. En sådan hypotes ligger 

till grund för en förklaring av pseudonymen där Stora boken jämförs med Bibeln. Utifrån Sjöblads 

perspektiv tolkas Alter Ego som ett alternativ till ett gudomligt väsen: ”Kan man inte samtala med 

Gud så återstår i alla fall ens Alter Ego”, skriver Sjöblad.82    

 

                                                           
79Holm, 2007, s. 78   
80Holm, 2002, s. 29  
81Wichmann, 2011. s. 139 
82Benedictsson, Sjöblad (red.), 1982, s. 11 
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3.3.1.2 Ernst Ahlgren och status 

Manliga pseudonymer kopplar bland andra Gérard Genette, Birgitta Holm, Michel Foucault och 

Christina Sjöblad till status med tanke på att namn så genomgående påverkar vårt läsande av texter. 

Exempelvis kan en författare välja ett namn som framstår som mer prestigefullt än andra. Som 

statusmarkörer kan pseudonymer förstås som ett sätt att öka sina verks prestige eller åtminstone 

som en strategi för att öka sina försäljningschanser.83   

 

Benedictsson skrev en artikel om den danske författaren George Brandes föreläsning efter 

sitt besök i Köpenhamn år 1886. Syftet med artikeln var, enligt Birgitta Holm, ”att göra reklam för 

Brandes inför en möjlig ny föreläsningsturné i Sverige”.84 I relation till Brandes förekommer 

pseudonymen som ett utomtextuellt inslag i epitexten (reklam) där Ernst Ahlgren använde sin 

status för att främja någon annans försäljningschanser. Under Benedictssons samtid ansågs 

manliga författare mer respektabla än kvinnliga. Med utgångspunkt i de franska 

litteraturteoretikerna Michel Foucaults och Gérard Genettes definitioner om status kan det 

konstateras att litterära verk som skrevs under manliga författarnamn (inkl. pseudonymer) ansågs 

mer läsvärda än sådana som skrevs under de kvinnliga. Om vi följer Genettes, Foucaults och 

Holms exempel kan ytterligare två funktioner tillskrivas Ernst Ahlgren: en statusförhöjande 

funktion och en försäljningsfunktion.     

  

Christina Sjöblad, skriver i sin tur att kvinnliga författare uppträdde under mansnamn 

eftersom de inte ville bli annorlunda bedömda än sina manliga kolleger.85  Kvinnliga författare 

ville tas på allvar. Enligt Birgitta Holm var det också resonemanget bakom namnet Ernst. ”För 

författaren själv var pseudonymen en allvarlig sak, »ernst«, som i det tyska ordet för allvar eller 

som i Oscar Wildes vits »The Importance of being Ernest«”, skriver Holm.86 Utvecklingsprocessen 

bakom pseudonymen, menar Holm, står nära samband med Benedictssons så kallade 

förkonstnärliga skede då författaren först började att skriva i Stora boken. ”Under tiden hade 

sjukdomen fjättrat Victoria Benedictsson vid sängen; den följdes af de år, som hon i sina 

anteckningar betecknat med ett enda ord: Allvar“, hade Axel Lundegård skrivit i sin biografi över 

                                                           
83Wichmann, 2011. s. 139 
84Holm, 2007, s. 60  
85Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 4  
86Holm, 2007, s. 12 
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Benedictsson.87 Författarens så kallade förkonstnärliga skede kallade han för ”en tid af rastlöst 

arbete och rastlös utveckling”. Ytterligare två forskare, Ebba Witt-Brattström och Tora Sandström, 

tillskriver Ernst Ahlgrens utveckling Benedictssons sjukdom. ”Sjukdomen möjliggjorde alltså 

flykten från husmorsplikterna, hustrurollen och det förhatliga sexuella samlivet med den 29 år 

äldre maken, svensk litteraturs mest ömkansvärde postmästare”, skriver Witt-Brattström medan 

Sandström kallade sjukdomen för ”en vändpunkt i Benedictssons liv”.88 Flykten från 

husmorsplikterna, menar de, gjorde att Benedictsson kunde ägna sig åt skrivandet. Det var under 

denna tid pseudonymen först dyker upp i Benedictssons anteckningar och Ernst Ahlgren blir 

synonym med ordet ”allvar”. 

3.3.1.3 Ernst Ahlgren och identitetsskydd 

Bland dagens forskare råder det oenighet i frågan om identitetsskydd. I början av Victoria 

Benedictssons karriär kan pseudonymerna ha haft en sådan funktion men Benedictsson fortsatte 

att skriva under pseudonym Ernst Ahlgren även när offentligheten blev medveten om hennes 

riktiga identitet. En relevant fråga som därmed kan ställas är varför. 

 

En författare kan välja att fortsätta att använda sig av pseudonymen även efter att sin 

identitet blivit avslöjad. Om pseudonymen blev ett känt författarnamn, kan ett sådant beslut å ena 

sidan förstås som ett försök att behålla sina verks prestige och status. Å andra sidan kan svaret 

ligga i sådana teorier av Benedictssons användning av Ernst Ahlgren som placerar Benedictsson i 

en tradition av kvinnliga författare för vilka manliga pseudonymer inbegrep en hel livsstil. En 

sådan tolkning ligger med andra ord till grund för hypotesen att Benedictsson fortsatte att använda 

Ernst Ahlgren eftersom namnet blev mer än bara en pseudonym; det blev författarens alter ego. 

Därmed blev pseudonymen en avgörande del av Benedictssons personlighet.      

 

 

 

 

                                                           
87Benedictsson, Lundegård (red.), 1980, s. 89 
88För Witt-Brattströms, respektive Sandströms citat se Holm, 2007, s. 43 
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3. 3. 2 Benedictsson om Ernst Ahlgren 

Redan i de första anteckningarna skriver Benedictsson att Stora boken är ägnad åt hennes alter ego 

och att hon vill hålla den privat: 

Dessa sidor egnas helt och hållet åt mitt Alter Ego och innehålla endast slarf sedan jag af 

försiktighet måst förstöra det ordentligt utförda. Slarf och ofullkomlighet skall göra det 

skriftna till största delen obegripligt för andra än mig sjelf. Önskar derföre helst få ha det 

privatim. 

Hörby den 7 april 1882. Victoria Benedictsson89 

 

Förutom ”Alter Ego” förekommer det i dagboken följande variationer av pseudonymen: ”mitt 

andra jag” och ”gamla bok”. För Benedictsson var pseudonymen synonym med dagboken: 

”Godnatt gamla Ernst. Det är väl att inte du går ifrån mig. Sof godt gamla skeptiska stofil. Du och 

jag, vi ä’ allt ett präktigt par, vi! Ernst och Victoria”.90 Adjektivet ”gammal” förekommer oftast i 

beskrivandet av både pseudonymen och boken, när Benedictsson skriver ”Godnatt gamla Ernst” 

är det Stora boken hon säger godnatt till. Stora boken fick sin egen identitet hos vilken 

Benedictsson fann en fristad och till vilken hon anförtrodde sina innersta känslor och tankar: 

”Älskade gamla bok! Du är mig mer än fränder och mer än vänner, – surrogat som du är för en 

menniska att sluta mig till. Jag älskar dig som vore du något utanför mig stående”91, ”och för att 

få luft, för att icke qväfvas under denna våldsamma utvecklingsprocess, har jag gull rätt att skrifva 

till dig, mitt kära alter ego, min enda verkliga vän”.92  

 Den dialog mellan Ernst och Victoria som Stora boken bygger på tillskrivs den typiska 

dagboksstrukturen där samtalet med sitt andra jag bidrog till författarens analyser och 

anteckningar, både av sig själv och av andra. Dagboksskrivandet utgjorde en intrinsikal del av 

samtida kvinnors möjlighet till intellektuella resonemang då kvinnor generellt inte fick utrymme 

                                                           
89Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978. Se noter (not 5) 
90Benedictsson, Sjöblad (red.), 1982, s. 10 
91Benedictsson, Lundegård (red.), 1980, s. 208  
92Benedictsson, Sjöblad (red.), 1985, s. 174 
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att konversera på samma nivå som männen.93 Att bli accepterad och respekterad som människa, 

inte enbart som kvinna, var Benedictssons högsta längtan:  

Jag sörjer öfver att vara en qvinna. En qvinna kan aldrig bli förstarangs konstnär. Man säger 

så. Det är väl så också.94 

Alter Ego! Arma Alter Ego! Du kan aldrig bli annat än en qvinna. Hur har inte detta tyngt 

mig ända sedan min barndom! Parian, som aldrig kan lyfta sig ur sin kast! Denna halffärdiga 

varelse, som aldrig kan bli ett helt för sig.95 

Åh, detta avskyvärda, att icke få vara menniska, endast qvinna, qvinna, qvinna.96  

Benedictsson befann sig i båda världrar: den manliga och den kvinnliga. Till den manliga hör 

författaren, Ernst Ahlgren, och till den kvinnliga hör fru Benedictsson. Benedictsson skrev i 

brevväxlingen med Matti och Karl af Geijerstam om båda dessa sfärer: 

Jag har varit både hustru och värdinna; jag var det så länge jag ville. Men det är skönt att få 

luft. Jag behöfver inte medlidande: jag behöfver plats att jag kan andas ut. Jag qväfs.97 

Men hon kan inte förstå att min natur, min äregirighet, mitt frihetsbegär, min 

kunskapslystnad är ett spann som stegrar sig för hvarje tygel [...]; Frihet – åh Gud – frihet! 

Hvad begriper hon om det!98   

Sjukdomen möjliggjorde flykten från husmorsplikterna och ätenskapet. Vid den flykten hade 

Benedictsson lämnat den kvinnliga sfären och övegått till den manliga. Benedictsson hade 

slutligen fått möjlighet till att ägna sig åt skrivandet (”Men det är skönt att få luft”). I Hörby kände 

Benedictsson sig fri. Frihet i den nya miljön blir också synonym med Stora boken och 

pseudonymen själv. I sitt brev till Matti af Geijerstam bekräftar Benedictsson att hon upplever att 

hon utgör en blandning av dessa två världar: ”Du kan tala till mig om allt hvad du vill, allt vad 

man kan säga åt en mor eller åt en manlig vän; jag är som en förening af båda”.99 Trots att 

Benedictsson i sina anteckningar skiljde mellan dessa två identiteter var Ernst Ahlgren en 

                                                           
93Benedictsson, Sjöblad (red.), 1982, s. 8-9 
94Benedictsson, Sjöblad (red.), 1985, s. 230 
95Benedictsson, Sjöblad (red.), 1985, s. 293 
96Benedictsson, Sjöblad (red.), 1985, s. 13 
97Benedictsson, Sjöblad (red.), 1985, s. 169 
98Benedictsson, Sjöblad (red.), 1985, s. 170 
99Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 6  
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avgörande del av kvinnan, Victoria Benedictsson, som bidrog till hennes konstnärliga och 

personliga utveckling. Därmed kunde syftet med pseudonymen ha varit att förbereda sig för sin 

livssträvan att bli författare. Utifrån det perspektivet hade Ernst Ahlgren – liksom Tardif – en 

utvecklingsfuntkion: 

Jag söker utbilda mig till en god berättare, en som vår stora arbetande allmänhet skall kunna 

ha en hvilka och ett nöje af att läsa, och min sträfvan efter detta mål är så allvarlig, jag anser 

detta i och för sig så vigtigt, och det kräfver ett så ihållande arbete, att det icke blir möjligt 

för mig att fullt grundligt sätta mig in i alla de samhällsfrågor, som vår unga literatur tagit 

sig för att dryfta.100  

Strävan efter att bli konstnär beskrev Benedictsson i sina dagböcker som allvarlig och 

hennes utbildning såg hon som ett sätt att närma sig det målet. Hur allvarlig strävan att bli författare 

var visade Benedictsson i det följande brevet till Oskar Svahn: 

Ny Illustrerad Tidning har varit mycket vänlig emot mig (personligenobekant) och i dess 

spalter har jag haft ett par små skizzer under signaturen Ernst Ahlgren, äfven herr Edvard 

Bäckström har genomläst några af mina berättelser och gifvit dem ett godt vitsord, men 

dervid har det stannat, jag saknar förläggare. Illustrerad har alltför begränsadt utrymme 

[...].101  

Benedictsson vände sig till Svahn eftersom Ny Ill. Tidning hade begränsat utrymme. Avsikten med 

det var att få plats för att offentligöra sina verk. Benedictssons korrespondens med Svensk 

Folktidning var kortlivad på grund av Oskar Svahns behandling av henne. I Benedictssons sista 

brev till redaktören kan vi dessutom se hur E. A. blev den dominerande författarpseudonymen:  

”Faute de mieux” skulle det vara mig kärt att återfå reversen förnyad å ett något högre 

belopp; men ställ den till Ernst Ahlgren. Jag har bortkastat det andra namnet. Om ni har 

något att säga mig i ”Folktidningsbreflådan” så säg det ju förr dess hellre, men sätt A.  

  Högaktn. 

  E. A. 102 

                                                           
100Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 259-260  
101Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 25 
102Benedictsson, Sjöblad (red.), 1978, s. 170  
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Efter denna fruktlösakorrespondensen med Svahn vände sig Benedictsson till kulturtidskriften 

Fyris.  Utöver Birgitta Holms Victoria Benedictsson (2007) finns det inte mycket information om 

brevväxlingen mellan Benedictsson och förlagsredaktören Frans von Schéele. Enligt Birgitta 

Holm dedikerade Benedictsson sin debutbok som Ernst Ahlgren till redaktören. Liksom 

författarnamn (inkl. pseudonymer) inbegriper paratextuella inslag dedikationer. På bokomslaget 

av Från Skåne stod följande: ”Till Frans von Schéele tacksamt af förf”.103 Perspektivet gör 

samtidigt att vi nu har möjlighet att analysera redaktörens funktion i peritextens sammanhang. 

Dedikationer som sådana kan dateras till Antiken och definieras som  ”tributes to a benefactor 

and/or protector“ enligt Gérard Genette.104 Det var Schéele som framför allt bidrog till att 

Benedictsson till slut debuterade med berättelsesamlingen Från Skåne (1884). Dessutom inbegrep 

debutverket den tidigare nämnda Akrobaten som Carl Herslow vägrade att läsa eller publicera. 

Von Schéele kan därmed ses som den välgörare eller beskyddare Genette använder i sin definition. 

Till Frans von Schéele tillskrivs också rollen som den av Genette så kallade ”public dedicatee”. 

Utifrån detta perspektiv kan avsikten med dedikationen ha varit att uttrycka sin respekt åt von 

Schéele som han visat henne. Detta var samtidigt det som Benedictsson strävade efter; att framför 

allt bli respekterad som människa och konstnär. Perspektivet stryker hypotesen att 

pseudonymernas funktioner berodde på förlagsredaktörernas behandling av henne.  

Bland dessa redaktörer är det brevväxlingen mellan Carl David af Wirsen, tidningsredaktör 

på Vårt Land (1886-1908) och Benedictsson under pseudonymen Ernst Ahlgren som avslöjar mest 

om pseudonymen i fråga. Wirsen var medveten om författarens identitet där han ofta i sina brev 

refererade till Benedictsson på följande vis: ”Fru Benedictsson (Sign. Ernst Ahlgren)”. Victoria 

Benedictsson hade först skrivit till redaktören eftersom författaren ville tacka honom för hans kritik 

av Folklif och småberättelser. Benedictsson var tacksam för Wirsens objektivitet och för den 

konstnärliga rättvisan som han givit henne: ”För detta ber jag att få räcka er min hand och säga 

tack. Ni har visat så mycken sympati för mina arbeten, att det torde vara möjligt, att ni också har 

litet öfver åt författaren“.105 I korrespodensen med Wirsen skrev Benedictsson ofta om det hon 

kallade för sanningen:   

                                                           
103Holm, 2007, s. 55 
104Genette, 1987, s. 118. 
105Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 267 
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Jag älskar den sanning som bör sägas, och som aldrig kan få uttryck utan genom den som är 

konstnär, derför att ingen annan är så fullt herre öfver uttrycksmedlen – sanningen om 

menniskors handlingar och känslor.106  

Sanningen kunde Benedictsson endast framföra som konstnär och därför kunde det ha varit viktigt 

för henne att utvecklas som konstnär. Utifrån det perspektivet är det inte konstigt att en 

utvecklingsfunktion ofta förekommer i korrespondensen mellan Benedictsson och 

förlagsredaktörerna: 

Jag är icke moralist och icke filosof. Men jag önskar att jag vore skildrare, och jag sträfvar 

efter att bli det. Jag vill icke anklaga, icke fritaga, icke undervisa; jag vill bara ett: återge lif. 

Återge allt hvad jag sett, hört, känt, erfarit, upplefvat. Det är detta, jag söker uppnå – endast 

detta. [...] Och jag försöker aldrig teckna annat än hvad jag ser.107 

Liksom Tardif ville Benedictsson genom Ernst Ahlgren bli sanningsskildrare. Ytterligare 

en titel Benedictsson tillskrev sig var ”sannings-sträfvare”. En strävan som Benedictsson dessutom 

förklarade i ett brev till en anonym, kvinnlig vän:   

Mina föräldrars ömsesidiga fiendskap gjorde min ställning till dem båda skef; jag ville stå 

väl med dem båda – och tvangs derigenom att ljuga för dem båda. Denna barndomserfarenhet 

har, sedan jag blifvit vuxen, gjort min sanningskärlek nästan brutal. I det hela taget ha de 

egendomliga förhållanden, under hvilka jag växte upp, sedermera lemnat djupa spår i mitt 

lif.108 

Denna så kallade personlighetsklyvning mellan Ernst och Victoria tycks ha sina rötter i 

Benedictssons uppväxt. Sättet på vilket hon växte upp lämnade djupa spår i hennes författarskap 

och liv. Hennes så kallade sanningskärlek kan sättas i relation både till valet av pseudonymen I. F. 

Tardif och Ernst Ahlgren. För Benedictsson stod sanningen i nära samband med arbetet. I Stora 

boken finns det en tydlig koppling mellan dessa:   

Efter nästa sammanträffande kommer det att kräfvas räkenskap af dig, Ernst. Du skall vid 

allt tänka att du har de der grå, aflånga ögonen riktade på dig. Sanning, sanning! Sanning är 

                                                           
106Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 268 
107Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 276 
108Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 7  
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det de ögonen fordra, sanning i ord och rörelser, i blickar och tonfall, sanning och så denna 

själsfinhetens enkla tillbakahållenhet. [...] ”Sanning och arbete”, att jag vid femton år kunde 

välja ett så godt valspråk, det var ändå märkvärdigt. 

Det var med andra ord endast en konstnär som i Benedictssons ögon hade möjlighet till att framföra 

sanningen; ett resonemang som även låg bakom författarens personliga, det vill säga konstnärliga 

utveckling. Tack vare Benedictssons dagböcker har vi möjlighet till att undersöka pseudonymen 

Ernst Ahlgrens funktioner utifrån något annat medium. Med utgångspunkt i hennes anteckningar 

och brev kan det konstateras att pseudonymen hade olika funktioner beroende på vilket medium 

som den användes i. Dessutom berodde dess funktioner på vem som Ernst Ahlgren skrev till. 

Exempelvis i korrespodensen med förlagsredaktören Oskar Svahn blir en försäljningsfunktion mer 

framträdande än som var fallet med Carl David af Wirsen.   

Avsikten med pseudonymen i dagboken var att utveckla sig till en väletablerad 

författarindivid. Den sanningssträvan kan, menade Benedictsson, endast komma till uttryck genom 

den som är konstnär. Utifrån det perspektivet kan Stora boken, som hör till den privata sfären, 

kallas för ett medium för konstnärlig utveckling. Med detta i åtanke kan det konstateras att 

pseudonymen hade en utvecklingsfunktion. Därmed var syftet med dagboken att skriva ner sina 

anteckningar om människors handlingar och känslor för att sedan framföra dessa offentligt. 

Benedictssons debutverk som Ernst Ahlgren, Från Skåne (1884), är ett bra exempel på detta. 

Liksom dagboken var syftet med Benedictssons littärera verk att framföra sanningen. 

Berättelsesamlingen Från Skåne omfattar realistiska bilder av den skånska landsbygden och 

kvinnors liv. Verket presenterades inför publiken som en ”förträfflig verklighetsskizz”.109 En 

sådan beskrivning av Benedictssons verk står i nära samband med hennes syn på sanningen. 

Författarens litterära verk var realistiska i sina skildringar av människor och omgivningen. Denna 

sanning hade Benedictsson tidigare beskrivit genom att säga att hon ebart ville skriva och teckna 

efter det hon ser.    

Liksom dagboken, hör Benedictssons brev till Axel Lundegård och paret Geijerstam till 

den privata sfären medan korrespondensen mellan Ernst Ahlgren och tidningsredaktörer hör till 

den offentliga. Sina brev till redaktörer signerade Benedictsson oftast på följande vis: ”Högaktn. 

                                                           
109Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s.109 
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E. A.”. En sådan signatur tyder på en mer formell ton. Samtidigt presenterar dessa redaktörer en 

länk mellan båda världrar: den offentliga och den privata. Det var genom deras förmedling att 

Ernst Ahlgren introducerades inför världen: 

Dessförinnan hade Ernst Ahlgren högtidligen presenterats inför publiken af en medarbetare 

i Fyris. Denna presentation gaf anledning till nedanstående lyriska utbrott. 

Det är dessa ord i »Fyris» för den 25:te dennes (n:o 86).  

»Under signaturen Ernst Ahlgren framträder en ny författare, som det är mig ett nöje att få 

presentera för publiken. Redaktionen skall inom kort införa en längre berättelse af honom i 

följetongsafdelningen, samt nu närmast en i mitt tycke förträfflig verklighetsskizz. Hvem 

denne nye författare är har man icke velat betro den sqvalleraktige 

Punkt.» 110  

I det fallet uppstår pseudonymen som ett utomtextuellt inslag i epitexten (reklam).  Den anonyma 

tidningsmedarbetaren lyfte med andra ord Ernst Ahlgren från pseudonymens privata roll i 

dagboken när hen på så sätt introducerade författaren inför publiken.     

3. 3. 3 Benedictssons mindre kända pseudonymer 

Victoria Benedictsson avslöjade i brevväxlingen med Axel Lundegård att hon hade använt sig av 

fem olika signaturer under sin littärera verksamhet: ”-i åtta års tid under fem olika signaturer och 

i fem olika tidningar [har jag] kämpat [mig] genom litterära motigheter”.111 Vilka dessa signaturer 

är är inte helt klart. Förutom I. F. Tardif, O. Tvist/Twist och Ernst Ahlgren råder det oenighet om 

vilka som de andra två pseudonymerna är. 

 Medan en del forskare skriver att Benedictsson debuterade under pseudonymen Ernst 

Ahlgren och berättelsesamnlingen Från Skåne tycker de andra som exempelvis Birgitta Holm, att 

det var Sirenen och pseudonymen Tardif som författaren debuterade med. Däremot väger forskare 

som den finlandssvenske Erik Kihlman fram med en ny tanke. Enligt Kihlman var det under 

pseudonymen ”F.” som Benedictsson först hade sin debut när Kolraderingar från spiselvrån  

trycktes i tidskriften Malmö Nya Allehenda år 1875. I ett brev till Carl Herslow kan vi se att 

                                                           
110Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 109 
111Holm, 2007, s. 54. 
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Benedictsson skickade olika texter till förlagsredaktören och att en av dessa var Kolraderingar i 

spiselvrån: 

Jag har länge tänkt att börja med några små teckningar ur hvardagslifvet, hvilka jag ämnar 

att kalla »Kolraderingar i spiselvrån», jag skall taga mig friheten – ni har ju sjelf uppmuntrat 

mig – att skicka någon af dem, då jag hinner skrifva. Om natten går det så bra att skrifva i 

smyg, men man säger att jag »förstör helsan och bränner ljus.» Det sednare är dock icke 

sanning, ty jag bränner alltid lampa. 

Jag sänder en liten saga ur egen fatabur, icke för att bedja att den skall publiceras, utan blott 

att ni skall läsa igenom den och kasta den i papperskorgen, jag har blott tecknat upp den »för 

ro skull». 

Nu får jag ännu en gång tacka för er vänlighet samt säga er farväl för en tid. Au revoir! 

Eder ödmjuke och förbundne tjenare 

I. F. T.112 

Notera att Benedictsson signerade detta brev ”I. F. T.” och inte ”F.” Holm menade att Kihlmans 

påstående saknade konkreta bevis, ”en kvalificerad gissning, gjord på tjugotalet”, och trycker på 

att romandebuten med Sirenen under pseudonymen Tardif är otvistigt.113 Vi kan med andra ord 

inte vara säkra på att Benedictsson verkligen var fru ”F.”.  

Under ytterligare en pseudonym, ”Samlaren” skickade Benedictsson sju sagor med 

rubriken Med penna och sax till Arthur Hazelius, grundare av Nordiska museet och Skansen. Det 

tycks vara det enda fallet då författaren använde sig av pseudonymen.114 Således kan vi konstatera 

att Benedictsson använde sig av åtminstone fyra olika pseudonymer: Samlaren, I. F. Tardif, O. 

Tvist och Ernst Ahlgren. Framtiden får utvisa om ny information uppdagas som gör att vi kan 

tillskriva Benedictssons ytterligare verk under andra pseudonymer, däribland den av Erik Kihlman 

föreslagna ”F.”.  

                                                           
112Benedictsson, Lundegård (red.), 1890, s. 47 
113Holm, 2007, s. 23-24 
114Holm, 2007, s. 54 
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4 Komparativ analys av Victoria Benedictssons pseudonymer 

I det här kapitlet undersöks  I. F. Tardif, O. Tvist och Ernst Ahlgren i relation till varandra. I den 

individuella analysen redovisades det för att pseudonymernas funktioner aldrig är universella och 

avvikelser tenderar att uppstå till följd av specifika situationer som dessa användes i. Därmed kan 

deras funktioner bero på typen av medium i vilken pseudonymerna förekommer och på mottagaren 

av Benedictssons brev och skrifter. De följande tabellerna skapades för att illustrera avvikelserna 

och således få djupare förståelse för de skillnader och likheter som finns mellan pseudonymerna.  

De två första tabellerna visar vilka namn som Benedictsson använde i korrespondensen 

med olika tidningsredaktörer, inklusive Arthus Hazelius och pseudonymen Samlaren.   

 Carl Herslow 

(Sydsvenska Dagbladet) 

Edvard Bäckström 

(Ny Ill. Tidning) 

Ernst Beckman 

(Ny Ill. Tidning) 

Oskar Svahn 

(Svensk Folktidning) 

Victoria Benedictsson - + - - 

I. F. Tardif + + + + 

O. Tvist - - - + 

Ernst Ahlgren - - - + 

Samlaren - - + - 

 

 Frans von Schéele 

(Fyris) 

Carl David af Wirsen 

(Vårt Land) 

Arthur Hazelius 

Victoria Benedictsson + + - 

I. F. Tardif - - - 

O. Tvist - - - 

Ernst Ahlgren + + - 

Samlaren - - + 

 

Resultatet visar att Benedictsson vägrade att avslöja sin identitet till de allra flesta 

förlagsredaktörerna, förutom Bäckström, von Schéele och Wirsen. Vad finns det för skillnader 

mellan exempelvis korrespondensen med Bäckström och den med redaktörerna Svahn och 

Herslow? Benedictssons spel med olika signaturer och hennes val av att förbli anonymit med vissa 

och att avslöja sin identitet för andra påminner om Gérard Genettes ”anonymity of convenience“. 
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I Benedictssons fall kan det dock snarare kallas för ”pseudonymity of convenience”.  Författaren 

satte sin anonymitet åt sidan endast i sådana fall där hon kände sig säker och respekterad av 

individen som hon skrev till. Medan förlagsredaktören Carl Herslow vägrade att läsa Akrobaten, 

publicerade Oskar Svahn ofta Benedictssons verk under pseudonymer som han själv valde. 

Paratextuellt stöds också en sådan hypotes av de brev som Benedictsson skickade till redaktörerna 

Edvard Bäckström och Oskar Svahn under pseudonymen Tardif, där det finns ett tydligt skifte i 

tonen och i sättet på vilket författaren signerade dessa.  

Identitetsskydd som funktion kan betraktas utifrån Benedictssons olika skrivfaser. När hon 

först började använda sina pseudonymer var det möjligtvist ett sätt att få respekt som nybörjare. 

Ett sådant val som att skriva under mer prestigefyllda, manliga namn, tycks ha utgjort en strategi 

för att göra anspråk på manlig auktoritet. Själv såg Benedictsson ett sådant val som ett sätt att 

skydda sin identitet som kvinna för att därmed undvika redaktörer som hade fördomar mot littärert 

verksamma kvinnor. Författaren avslöjade sin identitet endast till sådana redaktörer som framför 

allt behandlade henne som konstnär. Om vi enbart betraktar de brev som Benedictsson skickade 

till tidningsredaktörerna kan vi inte säga att funktionerna som förekommit i detta medium kan 

anses vara universella. Dessa berodde till stor del på förlagsredaktörernas behandling av 

Benedictsson. Strävan att utvecklas blir mer framträdande i materialet om Ernst Ahlgren och 

Tardif än i det av O. Tvist.   

Trots att redaktörerna vid specifika fall blev medvetna om Benedictssons identitet kan 

identitetsskydd fortfarande tillskrivas pseudonymen Tardif eftersom författarens juridiska namn 

aldrig offentliggjordes. Med tanke på att Benedictsson fortsatte att använda pseudonymen Ernst 

Ahlgren även efter att hennes identitet avslöjats kan användningen av psuedonymen endast 

tillskrivas en identitetsskyddande funktion i ett första skede. Utifrån det perspektivet kan vi 

konstatera att det verkligen är möjligt att pseudonymernas funktioner överensstämde med 

författarens utvecklingsfaser och olika tidsperioder i Benedictssons författarskap. Som tidigare 

diskuterat ses manliga pseudonymer som användes av kvinnliga författare ofta som ett försök att 

ställa krav på auktoritet och status. Därmed kan pseudonymanvändning under dessa 

omständigheter kopplas till en statusförhöjande funktion. Med utgångspunkt i Michel Foucaults 

och Gérard Genettes teorier om status – samt liknande teorier av Birgitta Holms och Christina 

Sjöblad  – samt Benedictssons egna uttalanden, skulle det vara möjligt att tillskriva alla av hennes 
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pseudonymer en statusförhöjande funktion. Däremot använde Benedictsson sin status på olika sätt. 

Eftersom Ernst Ahlgren är den enda pseudonymen som författaren fortsatte att använda sig av 

långt efter att hennes identitet röjts kan ett sådant val betraktas som ett försök att behålla sina verks 

prestige. Ernst Ahlgren är den enda pseudonymen som förekommer både i peri- och epitexten, det 

vill säga den enda författarpseudonymen som förekommer både i brev, litterära verk och reklam. 

O. Tvist och Tardif främjades aldrig av förlagsredaktörerna i form av epitext. Dessutom var Ernst 

Ahlgren den enda pseudonymen som Benedictsson använde för att främja någon annans verk än 

sitt eget och detta kunde vi få se i den reklam som hon gjorde för den danske författaren Georg 

Brandes inför hans föreläsningsturné i Sverige.  

 Dagböcker Romaner Tidningsbidrag Privata brev Reklam 

Victoria 

Benedictsson 

+ - - + - 

I. F. Tardif - + + - - 

O. Tvist - - + - - 

Ernst Ahlgren + + + + + 

  

Som tidigare konstaterats tenderade Benedictssons pseudonymanvändning att variera 

beroende på vem författaren skrev till samt i vilket medium. Författaren hade under olika 

signaturer skickat in sina texter som exempelvis småberättelser eller illustrationer till tidigare 

nämnda publikationer. Det hade författaren gjort under fyra olika signaturer: I. F. Tardif, O. Tvist, 

Ernst Ahlgren och Samlaren. Trots att Benedictsson skrev att hon skickade dessa under fem olika 

namn är vi fortfarande inte säkra på vilket det femte är. När författaren skickade in tidningsbidrag 

är det möjligt att pseudonymerna verkligen hade en försäljningsfunktion. Däremot var skrivandet 

av romaner mer personlig där Benedictsson ofta i korrespondensen med redaktörerna insisterade 

på sin konstnärliga utveckling. Vad gäller Tardif och Ernst Ahlgren var hennes strävan att framföra 

sanningen mer framträdande än som var fallet med O. Tvist. Benedictsson hade fått sina romaner 

publicerade endast som Ernst Ahlgren och I. F. Tardif. Det är värt att notera att författaren försökte 

sälja sina verk under andra pseudonymer, vilket exempelvis var fallet med O. Tvist och Akrobaten. 

I dagböckerna förekommer endast pseudonymen E. A. och Benedictssons eget namn. Eftersom 

dagboken hör till den privata sfären är det framför allt en utvecklingsfunktion som kan tillskrivas 
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Ernst Ahlgren. Utöver brev till familj och vänner inbegriper rubriken ”privata brev” även 

korrespondensen mellan Benedictsson och paret Geijerstam och korrespondensen mellan 

Benedictsson och Axel Lundegård. 

 Matti och Karl af Geijerstam Axel Lundegård 

Victoria Benedictsson + + 

I. F. Tardif - - 

O. Tvist - - 

Ernst Ahlgren + + 

Samlaren - - 

 

Ernst Ahlgren är den enda pseudonymen som framkommer i rubriker samt i form av tidigare 

nämnda variationer som exempelvis ”Mamma Ernst” och ”Din vän, Ernst”. Sådana brev hör också 

till den privata sfären. Därmed kan det konstateras att E. A. var den enda pseudonymen som 

förekommer i båda sfärer, vilket överensstämmer med dess roll som författarens alter ego. Som 

Benedictssons alter ego inbegrep pseudonymen en hel livsstil; den manliga författarlivsstilen. 

Därmed blir dess symboliska funktion mer framträdande än pseudonymerna I. F. Tardif och O. 

Tvist.    

 Det finns också variationer i hur pseudonymerna användes och fortsätter att användas för 

att klassificera Benedictssons verk. Eftersom inga romaner publicerades under pseudonymerna 

Samlaren och O. Tvist är det namnen som I. F. Tardif, Ernst Ahlgren och försås hennes eget namn, 

Victoria Benedictsson, som oftast förekommer i klassificeringen av Benedictssons verk. Man 

hänvisar dock sällan till ”I. F. Tardif” när det gäller författaren till Sirenen. Istället är det 

Benedictssons eget namn som framkommer när vi talar om verket. Till följd av Ernst Ahlgrens 

dominans som författarnamn är det inte heller konstigt att se pseudonymen i klassificeringen av 

författrens textkorpus idag. Trots det är det Benedictssons eget namn som ständigt tagit över i 

forskningen. 
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5 Resultat 

I tidigare kapitel kunde vi notera att det finns ett antal överlappande funktioner som brukar 

tillskrivas Benedictssons pseudonymbruk. Dessa är de följande: identitetsskydd, en 

statusförhöjande funktion, en klassificerings-, symbolisk-, utvecklings- och försäljningsfunktion. 

Bland forskare råder det dock fortfarande oenighet kring vilka funktioner som egentligen kan 

tillskrivas Benedictssons pseudonymer. 

Både den individuella och den komparativa analysens resultat visade att pseudonymernas 

funktioner berodde på vem som Benedictsson skrev till och i vilket medium pseudonymerna 

användes. Författarens pseudonymbruk var med andra ord kontext- och situationsberoende. En 

utvecklingsfunktion förekommer exempelvis oftare i korrespondensen med förlagsredaktörerna 

som visade Benedictsson respekt. Dessa var framförallt Edvard Bäckström och Ernst Beckman, 

redaktörer på Ny Illustrerad Tidning,  Frans von Schéele, redaktör på Fyris och Carl David af 

Wirsen, redaktör på Vårt Land.  Därtill kan vi notera att en sådan funktion vanligtvis förekommer 

i den privata sfären, till vilken Benedictssons dagböcker och privata brev hör. En 

försäljningsfunktion förekommer oftare i den offentliga sfären, det vill säga i korrespondensen 

med tidningsredaktörerna och i den reklam som Benedictsson skrivit för att uppmärksamma den 

danske författaren Georg Brandes föreläsning. Däremot kunde vi notera avvikelser angående den 

andra sfären där en försäljningsfunktion blir tydligast när det gäller korrespondensen med Oskar 

Svahn. Benedictsson hade med andra ord kommit att uttrycka sig mer direkt till Svahn angående 

sina försäljnings- och honorariumkrav, medan man i hennes tidiga korrespondenser endast kan 

utläsa en utvecklingsfunktion. Vilken funktion som förekommit i korrespondensen med 

förlagsredaktörerna berodde med andra ord på deras allmänna behandling av författaren. Därtill 

följer pseudonymernas funktioner Benedictssons så kallade utvecklings eller författarskapsfaser.  

Enligt Birgitta Holm kan Victoria Benedictssons författarskap delas i två etapper. Till den 

första hör det tidiga pseudonymbruket och samarbetet med Carl Herslow (Sydsvenska Dagbladet), 

Edvard Bäckström (Ny Ill. Tidning), Ernst Beckman (Ny Ill. Tidning) och Oskar Svahn (Svensk 

Folktidning). Kronologiskt sett, hör den första etappen till tidsperioden när författaren först började 

att skriva och publicera små tiningsskrifter, fram till det av Birgitta Holm kallade förkonstnärliga 

skedet (1875-1882). Därtill inbegriper den andra etappen denna tid från Stora Boken (1882) till 

författarens olyckliga slut på Leopolds hotell i Köpenhamn år 1888. Till Benedictssons första 
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litterära fas hör alla av hennes pseudonymer, inklusive Ernst Ahlgren. Däremot är det endast Ernst 

Ahlgren som hör till den andra fasen. Paratextuellt, avslöjar de brev som Benedictsson skrivit till 

förlagsredaktörerna Carl Herslow, Edvard Bäckström, Ernst Beckman och Oskar Svahn mycket 

om inebörden bakom författarens tidiga pseudonymer, det vill säga Tardif och O. Tvist. Dessa 

brev hör till den första etappen när Benedictsson var en outvecklad författarindivid som saknade 

kunskap och erfarenhet i sitt skrivande. Innebörden av ”senkommen” och ”ovälkommen” hänger 

med andra ord nära samman författarens självframställning som oerfaren. Det var först under det 

skede som Birgitta Holm kallar förkonstnärligt som författaren började att skriva på allvar. Ernst 

betyder ”allvar”, menar Holm, och en sådan fas sammanfaller med betydelsen bakom 

pseudonymen. Dessutom hade Benedictsson vid det fallet kastat de tidigare åren av kontinuerlig 

polypseudonymitet åt sida för att välja att endast skriva under en pseudonym. Utifrån det 

perspektivet överensstämmer pseudonymernas utveckling och funktioner med dessa faser, vilket 

Benedictsson själv möjligtvis var medveten om.  

De funktioner som är gemensamma avseende alla av Benedictssons pseudonymer är de 

följande: identitetsskydd, en statusförhöjande funktion, en klassificeringsfunktion och en 

symbolisk funktion. Identitetsskydd förekommer med alla av Victoria Benedictssons 

pseudonymer. Enligt forskare som Michel Foucault och Sonia Wichmann tillskrivs en sådan 

funktion de allra flesta kvinnliga författare som använde sig av manliga pseudonymer, och särskilt 

under Benedictssons samtid. Förutom Foucault, tillskriver Gérard Genette, Birgitta Holm och 

Christina Sjöblad en statusförhöjande funktion manliga pseudonymer eftersom manliga 

författarnamn ansågs mer prestigefyllda och respektabla än kvinnliga. Ytterligare två funktioner 

är genemsamma för alla tre pseudonymer: en symbolisk funktion och en klassificeringsfunktion. 

Benedictssons pseudonymer var odiskutabelt starkt symboliskt laddade och det kan vi framförallt 

läsa ur det som författaren skrivit i sina dagböcker och brev. Vad klassificeringen av Benedictssons 

textkorpus beträffar är Ernst Ahlgren det namn som oftast används. Däremot kan samtliga av 

Benedictssons pseudonymer användas i klassificeringen av de olika tidningsbidrag som författaren 

skickade till förlagsredaktörerna Herslow, Bäckström, Beckman och Svahn. De två sistnämnda 

funktionerna, det vill säga en utvecklings- och försäljningsfunktion är mest kontext- och 

situationsberoende. I sin artikel, In Search of the Self: Autosrhip and Identity in Victoria 

Benedictsson´s Diary Stora boken (2004), tillskriver Sonia Wichmann en försäljningsfunktion 

Benedictssons pseudonymer. Wichmanns syn på Benedictssons pseudonymbruk överensstämmer 
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med Michel Foucaults och Gérard Genettes studier om anonymt skrivande där de franska 

litteraturteoretikerna skrev att syftet med manliga pseudonymer vanligtvis var att förbättra 

författares försäljningsmöjligheter. Å andra sidan skriver litteraturvetare som Birgitta Holm att 

pseudonymerna hade en utvecklingsfunktion. Den svenska författaren och Benedictssons nära vän, 

Axel Lundegård, var av samma åsikt där han skrev i sin biografi över Benedictsson att syftet med 

pseudonymerna var att hitta den ideala mentorn som kunde ge näring åt Benedictssons skrivande 

och handleda henne, för att därmed bidra till hennes personliga och konstnärliga utveckling.  

 Min studie följer Birgitta Holms exempel där jag skriver att I. F. Tardif var Victoria 

Benedictssons första pseudonym. Identitetsskydd kan fortfarande tillskrivas Tardif trots att 

Benedictsson slutligen röjde sin identitet för förlagsredaktören Edvard Bäckström, eftersom 

identiteten bakom pseudonymen aldrig offentliggjordes. Dessutom skrev Benedictsson i ett brev 

till Oskar Svahn att hon använde manliga pseudonymer för att undvika fördomar som redaktörer 

hade mot litterärt verksamma kvinnor. Därmed har vi också en förklaring av författarens 

identitetsskydd. Pseudonymen var symboliskt laddad och Benedictsson förklarade 

utvecklingsprocessen bakom namnet i korrespondensen med Edvard Bäckström och i den med 

Ernst Beckman. Betydelsen bakom pseudonymen Tardif överensstämmer med författarens sena 

debut. Vad gäller denna klassificeringsfunktion är det oftast i klassificeringen av Benedictssons 

debutroman, Sirenen (1876), som omnämningen av Benedictsson under pseudonymen 

förekommer. En statusförhöjande funktion tillskriver vi Tardif utifrån det som forskare som 

Christina Sjöblad, Birgitta Holm, Michel Foucault och Gérard Genette skriver om manliga 

pseudonymer och status. Apropå Tardif kan vi notera en ständig övergång från en 

utvecklingsfunktion till en försäljningsfunktion. I korrespondensen med förlagsredaktörerna 

Herslow, Bäckström och Beckman insisterade Benedictsson på att syftet med pseudonymen och 

brevväxlingen var att få råd angående sitt skrivande, för att därmed få möjlighet till att utvecklas 

som konstnär. Däremot finns det ett tydligt skifte när det gäller korrespondensen med Oskar Svahn 

där det var aldrig råd som Benedictsson efterfrågade, utan försäljningen av sina verk. Skiftet från 

O. Tvist till Tardif förklarar Christina Sjöblad genom att kalla det för ett irritationsmoment där 

förlagsredaktören fortsatte att publicera Benedictssons texter under pseudonymen O. Tvist trots att 

författaren skickade dessa som antingen Tardif eller Ernst Ahlgren. I Birgitta Holms studie om 

Benedictsson, Victoria Benedictsson (2007), beskylls exempelvis Oskar Svahn för att vara ”en 
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man som var opålitlig i ekonomiska ting”.115 Redaktörernas allmänna behandling av Benedictsson 

utgjorde med andra ord en stor faktor för pseudonymanvändningens olika funktioner. 

 Vad gäller Benedictssons minst använda pseudonym, O. Tvist, kan vi endast läsa dess 

funktioner ur det första brevet som författaren skickade till Oskar Svahn. Pseudonymens 

funktioner kan inte diskuteras utifrån de texter som förlagsredaktören publicerade under 

pseudonymen eftersom namnet som stod på dessa inte valdes av Benedictsson själv. Benedictsson 

förklarade aldrig utvecklingsprocessen bakom pseudonymen O. Tvist. Däremot är det möjligt att 

namnet utvecklades ur den tvist som hon skrev om i sina dagböcker, det vill säga att hon vid 

födelsen skulle blivit Victor istället för Victoria. Därtill finns det en tydlig koppling mellan 

pseudonymen och Charles Dickens roman, Oliver Twist (1839), som vi kan vara säkra på att 

Benedictsson läst. Liksom Tardif, kan identitetsskydd tillskrivas O. Tvist eftersom identiteten 

bakom pseudonymen aldrig offentliggjordes under författarens samtid. Som alla namn, har O. 

Tvist en klassificeringsfunktion och särskilt när vi talar om sådana texter som författaren skickade 

till Oskar Svahn under pseudonymen. Det är värt att notera att O. Tvist var den enda pseudonym 

som inte hade en utvecklingsfunktion. Trots att Akrobaten slutligen trycktes med signaturen ”Ernst 

Ahlgren” försökte Benedictsson att få berättelsen publicerad under pseudonymen O. Tvist. Detta 

kan vi framför allt utläsa som ett försäljningsförsök. I slutändan förekommer Benedictssons 

polypseudonymitet som tydligast i korrespondensen med Svahn och detta är på grund av att 

författaren skickade sina texter till tidningsredaktören under en mängd olika pseudonymer.  

 Sitt sista brev till Oskar Svahn signerade Victoria Benedictsson med pseudonymen Ernst 

Ahlgren. De allra flesta av de tidigare nämnda funktionerna blir mer synliga när vi talar om  denna 

pseudonym och särskilt apropå klassificeringen av Benedictssons textkorpus och pseudonymernas 

symboliska värde. Detta är framförallt eftersom Ernst Ahlgren var ett alter ego och därmed en 

avgörande del av Benedictssons personlighet. Ernst Ahlgren är dessutom den enda pseudonymen 

som förekommer både i den privata och den offentliga sfären där Benedictsson använde namnet 

både i brevväxlingen med familj och vänner samt i brevväxlingen med förlagsredaktörerna Oskar 

Svahn, Frans von Schéele och Carl David af Wirsen. Benedictsson hade aktivt använt sig av sin 

status endast när det gäller Ernst Ahlgren. Detta kan utläsas från epitexten av den reklam 

författaren gjorde av Brandes föreläsning. Att kunna främja någon annans verk än sitt eget tyder 

                                                           
115Holm, 2007, s. 51 
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på att Ernst Ahlgren redan vid den tiden blivit en välrespekterad författarindivid och de verk som 

skrevs under det namnet ansågs som läsvärda och respektabla av allmänheten. Benedictssons 

kontinuerliga bruk av alter egot kan delvis förklaras utifrån det perspektivet. Rädslan, eller ett 

behov av att dölja sin identitet för att undvika läsare och redaktörer som hade fördomar mot litterärt 

verksamma kvinnor, fanns med andra ord inte längre kvar. Identitetsskydd kan tillskrivas 

pseudonymen endast under den fas när författaren först började att använda den. Dessutom 

förlorade Ernst Ahlgren en sådan funktion fullständigt när författarens identitet offentliggjordes. 

Trots att pseudonymen hade både en försäljnings- och en utvecklingsfunktion kan det konstateras 

att det primära syftet med Ernst Ahlgren var att framföra den sanning som Benedictsson ofta skrivit 

om.  
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6 Slutsats och diskussion  

Idag har Benedictssons juridiska namn tagit över i forskningen. Trots det, fortsätter Benedictssons 

verk att tolkas inom ramarna för hennes död. De allra flesta litteraturvetenskapliga studier över 

Benedictsson intresserar sig främst på hennes alter ego och så kallade personlighetsklyvning. 

Följaktligen finns det inte mycket information om författarens tidiga pseudonymbruk. För att 

närma mig ett svar på Benedictssons polypseudonymitet undersöks alla tre pseudonymer i min 

studie.  

Pseudonymernas funktioner var kontext-, situations- och etappsberoende där dessa 

överensstämmer och följer författarens konstnärliga utveckling. Dessutom blir specifika 

funktioner mer framträdande i relation till vem som Benedictsson skrev till eller i vilket medium 

som de förekom i.  I resultatkapitlet har funktionerna framför allt visats vara överlappande, och 

särkilt när vi talar om utvecklings- och försäljningsfunktionerna, där gränserna mellan dessa ofta 

ter sig diffusa. Däremot blir några funktioner mer anmärkningsvärda och framträdande för vissa 

pseudonymer. Exempelvis blir de allra flesta funktionerna mer synliga i relation till Ernst Ahlgren 

vilket inte heller är konstigt eftersom pseudonymen utgjorde ett alter ego. En försäljningsfunktion 

blir samtidigt mer framträdande angående O. Tvist än med författarens andra två pseudonymer. 

Det kunde dessutom noteras en rad olika inom- och utomstående faktorer som påverkade 

pseudonymernas funktioner och utveckling. Till de inre faktorer hör Benedictssons egna val 

angående skapelseprocessen bakom pseudonymerna medan till de utomstående hör Gérard 

Genettes så kallade litterära konventioner och redaktörernas påverkan på författaren.  

Enligt Genette är anonymt skrivande inte alltid ett medvetet eller frivilligt val. 

Kulturhistoriska faktorer och litterära konventioner kan ha stark påverkan på författare och på 

deras val av att skriva anonymt.116 Under Benedictssons samtid valde exempelvis de allra flesta 

kvinnliga författare att skriva under manliga pseudonymer. Både Genette och Foucault nämner 

bland annat så kallade ”författartrender” som följd av kommersialiseringen av tryckindustrin och 

individualiseringen av författarfiguren. Som en författartrend förekommit det exempelvis den 

tidigare nämnda Walter-Scott metoden som författare ofta använde som försäljningsteknik. 

Dessutom tillskriver de allra flesta Benedictsson-forskare bruket av manliga pseudonymer sådana 

                                                           
116Genette, 1987, s. 42 
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tekniker. Däremot är jag av den uppfattningen att det i Benedictssons fall snarare handlade om ett 

försök att förbättra sina publiceringschanser i allmänhet. Syftet med manliga pseudonymer var 

framför allt att undvika fördomar mot litterärt verksamma kvinnor, för att därmed få råd att 

fortsätta skriva.  

Utifrån det som Benedictsson skrivit i sina dagböcker och brev var hennes största strävan 

att utvecklas som författare eftersom hon endast kunde framföra sin sanning som konstnär. 

Benedictsson hade aldrig någon formell undervisning i skrivande och hon sökte den ideala mentorn 

i många av förlagsredaktörerna. Utifrån det perspektivet kan det konstateras att syftet med 

pseudonymerna var att för offentligheten få ge uttryck för sin sanning. En utvecklingsfunktion står 

i nära relation till hennes strävan att framföra sanningen och förekommer under pseudonymerna 

Ernst Ahlgren och I. F. Tardif. En sådan inställning står närmast den svenske författaren Axel 

Lundegårds och det denne skrev i sina biografier över Benedictsson. En intressant pusselbit i 

förståelsen av Benedictsson är att hon dessutom kallade sina texter bidrag. Det stärker bilden av 

hennes vilja att delge världen i sitt perspektiv, inte att i första hand leverera en komersiell produkt. 

En försäljningsfunktion förekommer endast i korrespondensen med Oskar Svahn, vilket vi kan 

betrakta som en avvikelse från det som Benedictsson skrev till andra förlagsredaktörer och det som 

författaren skrivit i sina dagböcker. Trots det betyder det inte att Benedictssons pseudonymer inte 

alls hade en försäljningsfunktion. Det kan vi varken konstatera eller vara säkra på. Skiftet från 

förlagsredaktörerna Carl Herslow till Edvard Bäckström angående Akrobaten kan exempelvis 

läsas som ett försök att förbättra sina försäljningsmöjligheter trots att forskare som Lundegård 

skriver att syftet med det var personlig utveckling. I korrespondensen med Oskar Svahn skickade 

Benedictsson sina texter till förlagsredaktören under en mängd olika pseudonymer. Därför kan 

hoppet från pseudonymen O. Tvist till pseudonymen Tardif betraktas som ett försök att förbättra 

sina försäljningschanser. Dessutom skickade Benedictsson sina texter till olika redaktörer och 

under ett antal olika pseudonymer samtidigt. Det är ytterligare ett perspektiv utifrån vilket 

författarens polypseudonymitet kan diskuteras och tolkas som en försäljningsteknik.   

Det kan diskuteras om Benedictssons polypseudonymitet står i strid mot Gérard Genettes 

definition. Den franske teoretikern preciserar begreppet på följande vis: “For the underlying idea 

is that the multiple pseudonym is to some small degree, as the case of Stendhal plainly illustrates, 
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the true nature of the single pseudonym and the state it naturally inclines toward”.117 Enligt Gérard 

är det vanligaste med polypseudonymitet att författare övergår från en pseudonym till att använda 

sig av flera. Sådant var fallet med de allra flesta skandinaviska författare som skrev under 

pseudonym. Karen Blixen och Søren Kierkegaard är exempel på nordiska författare som gick från 

att använda en till att använda flera pseudonymer, vilka också ibland användes samtidigt. Blixens 

polypseudonymitet utgick från olika marknadsomständigheter, och Kierkegaard skrev under ett 

antal olika pseudonymer parallellt med sitt juridiska namn. Vad gäller Benedictsson kan vi 

identifiera en situation där hon övergått från många år av kontinuerlig polypseudonymitet till att 

sedan välja en primär författarpseudonym. Benedictsson avviker från samtida anonyma och 

pseudonyma författare på grund av att en av hennes pseudonymer utvecklades till ett alter ego. 

Därför är det inte heller konstigt att Benedictsson fortsatte att skriva med en primär pseudonym 

trots att hennes identitet slutligen röjdes för allmänheten. Det finns med andra ord inte en universell 

modell som kan följas när det gäller pseudonymitet och anonymitet. Identitetsskydd, en 

statusförhöjande funktion, en klassificeringsfunktion och en symbolisk funktion är de enda 

funktionerna som Benedictssons alla tre pseudonymer har gemensamt. Det är fortfarande 

diskutabelt vilka av författarens pseudonymer som hade en utvecklings- eller en 

försäljningsfunktion. En utvecklingsfunktion kan med andra ord kallas för en publiceringsfunktion 

och frågan är om Benedictssons syfte med pseudonymanvändningen var att öka sina 

försäljningschanser eller publiceringschanser i allmänhet, för att därmed få en chans att framföra 

sin sanning som hon så ofta skrev om i både sina dagböcker och brev.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
117Genette, 1987, s. 51 
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