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humaine prend de plus en plus forme” (168). Allt 
detta gör utan tvivel ett övertygande intryck, men 
tillför knappast ny kunskap. Med hjälp av impone-
rande insikter i tidigare forskning skildras ett i och 
för sig mycket intressant men i sina huvudsakliga 
drag känt händelseförlopp.

Med tanke på Balzacs enorma produktivitet blir 
utrymmet knappt om alla eller nästan alla verk skall 
kommenteras. Det problematiska med Gengem-
bres textanalyser är deras oproblematiska utform-
ning. Författaren blir här kortfattad och översikt-
lig, det är inte tal om att erbjuda subtila tolkningar 
och inträngande analyser. Av formella och berät-
tartekniska frågeställningar är Gengembre föga in-
tresserad. Som exempel kan nämnas avsnittet om 
Le lys dans la vallée: först ett par sidor om den pri-
vata situationen och omständigheter kring publi-
ceringen, sedan en sida innehållsreferat som följs av 
några korta kommentarer i anslutning till återgivna 
brevcitat av Balzac. Den läsare som är någorlunda 
bevandrad i tidigare forskning får veta det som han 
eller hon redan visste, att detta är en roman om ”le 
grand thème de l’amour platonique ou impossible” 
(194). Les illusions perdues utnämns till Balzacs vik-
tigaste verk, men bestås trots dessa lovord bara tre 
sidor innehållsreferat och elementära iakttagelser 
kring texten. Mönstret bryts endast när Gengem-
bre behandlar Le médecin de campagne, som be-
skriver en konservativ och monarkistisk utopi för-
lagd till en alpby. Kommentaren uppehåller sig då 
uteslutande vid Balzacs samhällssyn, men detta är 
i gengäld den kanske mest klargörande utredning 
jag någonsin läst om denne författare som ideolog. 
Gengembre är uppenbarligen bättre på att analy-
sera politiska idéer än skönlitterära texter.

Denna biografi är metodiskt traditionell och kan 
närmast beskrivas som variationer över gammalt 
och känt tema. Parentetiskt kan inskjutas att det 
finns en aktuell svensk studie där tolkningen av Bal-
zacs verk blir nyskapande snarare än repeterande. 
Jag syftar naturligtvis på Sara Danius Den blå två-
len (2013) som på ett mycket intressant vis tematise-
rar klädernas och modets roll. Gengembres arbete 
å andra sidan har sina förtjänster som välskriven 
och väl dokumenterad repetition. Fotografier av 
kända turistvyer må likna varandra men blir aldrig 
helt identiska, det finns alltid små variationer och 
perspektiven förskjuts. Plats skall ges för det origi-
nella temperamentet, oavsett genre. Vad som skän-
ker Gengembres framställning dess särprägel är den 
i texten frambrytande kärleken eller rentav passio-

nen inför Balzacs författarskap och även författa-
ren själv sådan han framträder i breven. Denna för-
ening av vetenskaplig akribi och personligt enga-
gemang gör ett djupt sympatiskt intryck. Det finns 
goda skäl att följa Andersens maning och ta del av 
den gamla historien ännu en gång.

Conny Svensson

Monica Lauritzen, Sanningens vägar. Anne Char-
lotte Lefflers liv och dikt. Albert Bonniers förlag. 
Stockholm 2012.

”Skulle jag dö nu, så måste man säga, att jag gått 
bort på höjden af mitt lif i alla afseenden, en strå-
lande höjd, där allt är solsken och stora, vida ho-
risontlinjer.” Anne Charlotte Leffler var 43 år när 
hon dog. Hon var fullt upptagen med sina bokpro-
jekt: översättningar av tidigare verk och nya böcker. 
I den sena produktionen kan man ana en utveck-
ling som på ett sätt går parallellt med den övriga i 
Sverige vid samma tid, men som samtidigt är helt 
egen och originell. Hade hon fått leva vidare hade 
kanske ryktet om hennes författarskap som tids-
bundet och ”tendentiöst” inte bara varit osant utan 
aldrig uppstått.

Av de kvinnliga författare som hyllats under sin 
livstid, avfärdats efter sin död men långt senare 
lyfts fram igen, är kanske Leffler det bästa exem-
plet. Ändå har hon aldrig varit helt bortglömd, 
utan alltid funnits med som en av de främsta repre-
sentanterna för sin tid. Men mer än kanske någon 
annan av 1880-talsförfattarna har Leffler återupp-
stått under 2000-talet. Stora delar av hennes pro-
duktion har tagit plats på scen och i bokform, och 
inte minst har forskningen blomstrat. Den första 
avhandlingen om Leffler, Maj Sylvans Anne Char-
lotte Leffler. En kvinna finner sin väg, kom 1984. 
Den fick till att börja med en blygsam skara efter-
följare, men denna skara skulle växa betydligt med 
åren. Idag finns en relativt rik forskning om Leffler, 
och sedan 2012 även en utförlig biografi om förfat-
taren: Monica Lauritzens Sanningens vägar. Anne 
Charlotte Lefflers liv och dikt.

Lauritzens bok nominerades till Augustpriset och 
vann stort erkännande när den gavs ut. Att inte 
stämma in i den hyllningskören är i princip omöj-
ligt. Lauritzens bok är det mesta ett Leffler-fan 
kan önska av en biografi: gedigen och samtidigt 
medryckande, detaljrik och nyanserad. Den byg-
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ger på ett omfattande material som ger en betyd-
ligt djupare bild av Lefflers liv än den som tidigare 
har funnits. Det efterlämnade materialet om Leff-
ler är stort, till och med jättelikt. Leffler hade tät 
brevkontakt med sina vänner och sin familj (inte 
minst modern Gustava och den äldste och ideali-
serade brodern Gösta Mittag-Leffler). Det mesta 
tycks dessutom finnas bevarat. När Leffler gick 
bort rådde inga tvivel om att hon var en stor för-
fattare, och det fanns ingen anledning att tvivla på 
att forskningen skulle finna breven vara av intresse. 
Lauritzens insats med att hantera detta material är 
stortartad, och hennes framställning lika delar in-
gående och engagerande. Lauritzen gör en grund-
lig genomgång av Lefflers liv, från uppväxten via det 
första äktenskapet med den konventionelle Gus-
taf Edgren, via författarskapet och rollen som kul-
turpersonlighet, till den stora kärleken och äkten-
skapet med den italienske matematikern och her-
tigen Pasquale del Pezzo, det efterlängtade första 
barnets födelse och hennes alltför tidiga död. Inte 
minst tillför Lauritzen de delar som tidigare saknats 
i forskningen: ungdomsåren och tiden mellan de 
stora händelserna i Lefflers liv.

En av de röda trådarna i Lauritzens biografi är 
längtan efter en allomfattande, symbiotisk kärlek. 
Det börjar med väninnan Thecla Sköldberg, hen-
nes ”andra jag” (40) och ”trolofvade brud” (49). 
Sköldberg kommer att bli en av Lefflers skarpaste, 
och troligen viktigaste, kritiker. Leffler ingår lik-
nande relationer med både män och kvinnor un-
der hela sitt liv: Adam Hauch, Sonja Kovalevsky 
och till sist Pasquale del Pezzo. Skillnaderna mel-
lan dessa relationer är, vilket även Lauritzen påpe-
kar, svåra att sätta fingret på. Var går gränsen mellan 
kärlek och vänskap? Den allt uppslukande relatio-
nen går igen inte bara i Lefflers liv utan även i hen-
nes författarskap: som en omväxlande dröm- och 
mardrömslik beskrivning av den stora kärleken. 
Mest tydligt är det i romanen Kvinnlighet och ero-
tik II, där huvudpersonen Alie kämpar både emot 
och för sin symbios med den älskade Andrea Serra.

Lauritzen integrerar läsningar av brev och bio-
grafiskt material med Lefflers verk, vilket disposi-
tionsmässigt ger en god översikt av både liv och 
författarskap. Omfattningen är ambitiös och också 
uppmuntrande, även om själva läsningarna ibland 
är lite slarviga. ”Mycket försiktigt” skriver till exem-
pel Lauritzen att Leffler i romanutkastet ”Utom-
kring äktenskapet” rör ”det slags samkönade för-
älskelse som hon kunnat iaktta mellan sina vän-
ner Kornelia Pålman och Amélie Wikström” (393). 

”Utomkring äktenskapet” var tänkt att bli en ro-
man om ogifta kvinnor, och framför allt om att som 
ensamstående kvinna skaffa och uppfostra barn. 
Ämnet var aktuellt för Leffler, som först i äkten-
skapet med del Pezzo blev gravid men som tycks 
ha längtat efter barn hela livet. Inspirationen kom 
från två håll: konstnären och ensamstående mam-
man Ida Ericson och den lesbiska väninnan Kor-
nelia Pålman. Om den senare skrev Leffler även en 
runa i tidskriften Framåt 1887:1, där den som vill 
kan läsa in snart sagt hur många queera läckage som 
helst. Lauritzen citerar visserligen det brev där The-
cla Sköldberg till Leffler beskriver Pålman som ”les-
bisk”, men förbigår helt den begärande blick som 
gjort att ”Utomkring äktenskapet” kallats utkas-
tet till en möjlig lesbisk roman. Huvudpersonen 
Willi följer en urtyp för positivt tecknad lesbiskhet 
som senare skulle utkristalliseras under det tidiga 
1900-talet, vilket gör romanfragmentet till en be-
tydligt intressantare text än vad den framstår som 
hos Lauritzen.

Men man kan förstås inte få med allt i en biografi 
(som redan är över 500 sidor lång), och ovanstå-
ende anmärkning är inte mer än en detalj. En in-
vändning som har större betydelse för helheten är 
beskrivningen av relationen med Gustaf Edgren, 
Lefflers förste make. Leffler gifte sig ung i något 
som väl hade kallats ett konvenansäktenskap om 
det inte vore för att hennes (relativt) frisinnade fa-
milj och vänner misstyckte. Ingen kunde förstå vad 
Leffler såg hos den äldre, vänlige och i ärlighetens 
namn urtråkige Edgren. Någon intellektuellt sti-
mulerande samtalspartner var han inte, och det för-
fattarskap som Leffler redan då drömde om mot-
satte han sig med kraft. Ändå valde Leffler – helt på 
eget bevåg – att gifta sig med honom. Lauritzen be-
skriver hur Leffler längtade efter lugn, stabilitet och 
inte minst respektabilitet. Ett dockskåpsliv, helt en-
kelt. I den strävan är äktenskapet med Edgren helt 
logiskt. Det är först i ljuset av Lefflers senare radi-
kalitet som hennes första äktenskap framstår som 
obegripligt. ”Jag är en rebell emot mitt kön” skrev 
Leffler i ett brev till sin bror Gösta redan 1877, men 
gömde ännu effektivt denna känsla bakom en mask 
av borgerlighet. Så länge hon ville upprätthålla den 
masken måste Edgren ha varit perfekt.

Lauritzen utgår från att Leffler och Edgren inte 
hade någon nära relation, varken sexuellt eller käns-
lomässigt. Hon är inte ensam om detta, utan delar 
uppfattningen med, så vitt jag vet, alla som disku-
terat relationen. Argumenten (som sällan förs fram, 
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men brukar finnas mellan raderna) är dels att Ed-
gren ska ha varit impotent, dels att makarna inte 
var intellektuellt jämställda. Men duger de? För 
det första är avsaknaden av barnalstrande penetra-
tion inte synonym med avsaknaden av fysisk när-
het. För det andra är avsaknaden av ett intellektu-
ellt samtal inte synonym med avsaknaden av käns-
lomässig närhet.

Kanske är det just för att Lauritzens biografi ger 
ett så gediget intryck som den samtidigt skaver, 
inte i detaljerna men i helheten. Den berättelse som 
Lauritzen ger oss om Lefflers liv skiljer sig inte i 
de stora dragen från den som tidigare forskare gis-
sat sig till. I korthet lyder den berättelsen så här: 
Anne Charlotte Leffler gifte sig med Gustaf Edgren 
i hopp om att kunna bli en normal och ordentlig 
kvinna. Han avskydde hennes författarskap men 
tvingades tolerera det. De levde som ovilliga kam-
rater tills Leffler träffade Pasquale del Pezzo, då hon 
för första gången i en och samma person fick kärlek, 
intellektuellt utbyte och inte minst sex.

Lefflers beskrivning av äktenskapet som ”vitt” 
passar utmärkt väl in i hennes plan för sin fram-
tida lycka, och den tydliga skiljelinjen mellan sex 
och inte sex passar utmärkt väl in i en heteronorma-
tiv berättelse om sexualitet. Enligt samma hetero-
normativa logik och känslohierarki tillskrivs Leff-
lers vän Adam Hauch en större känslomässig bety-
delse än hennes väninna Thecla Sköldberg, men en 
mindre än maken Pasquale del Pezzo. Leffler för-
älskar sig enligt Lauritzen i Hauch ”med hela den 
intensitet som hon byggt upp under alla år i ett 
svalt kamratäktenskap” (343), men har först efter 
mötet med del Pezzo ”äntligen blivit delaktig i” 
erotik (482). Att Leffler var svältfödd på känslor 
i äktenskapet med Edgren hålls för självklart, lik-
som att hon aldrig låg med någon utanför äkten-
skapet. Det är förstås möjligt att det är sant, men 
det är knappast obestridligt. Att Hauchs hustru 
Lissi led av hans och Lefflers relation förutsätter 
Lauritzen också – tvärtemot alla källor som hon 
åberopar. Den varma vänskap och beundran som 
beskrivs mellan kvinnorna tas bara som intäkt på 
Lissis undfallenhet och offerroll, som om en lyck-
lig relation mellan kvinnor som älskar samme man 
aldrig skulle ha existerat.

Det är tråkigt att Lauritzen inte i högre grad 
ifrågasätter en etablerad och konventionell bild av 
Lefflers liv. Men samtidigt är det just detaljrikedo-
men i hennes framställning som gör det möjligt att 
ifrågasätta vissa av hennes slutsatser. Lauritzen skri-
ver de delar av Lefflers historia som vi tidigare bara 

kunnat gissa oss till. Det är kompetent, välskrivet 
och sammantaget ingenting mindre än en kultur-
gärning. Även om biografin kunde vara mer nyan-
serad utgör den en gedigen beskrivning av förfat-
tarens liv, som kommer att vara en oumbärlig refe-
renspunkt i framtiden. Det är bara att hoppas att 
fortsatt forskning såväl bygger vidare på som ifrå-
gasätter Lauritzens berättelse.

Moa Holmqvist

Ingeborg Nordin Hennel, Alfhild Agrell. Rebell, 
humorist, berättare. Atrium Förlag. Umeå 2014.

”Ja, hvarför skulle en ann inte kunna vara så god 
som en ann?” Det är inledningen till I Stockholm. 
Också en resebeskrifning af Lovisa Petterkvist. Boken 
som låg på bokhandelsdiskarna 1892 blev en ome-
delbar succé; en andra upplaga kom redan efter åtta 
veckor och följdes vartefter av ytterligare sex. Det 
spekulerades om vilken – säkerligen manlig – för-
fattare som dolde sig bakom pseudonymen.

Humorn var uppenbar i anslaget. En jag-berät-
telse av en kvinnlig protagonist vars första ord både 
visade hennes låga klasstillhörighet och provinsiella 
härkomst, men som rörande naivt inte förstår kon-
sekvenserna av sin totala underordning. Hon in-
billar sig att hon är jämställd med det urbana övre 
borgerskapets män!

Vad som möjligen kunde ge upphovspersonen 
konturskärpa – bortom den mer konventionella 
driften med småfolkets storögda rysningar, ytliga 
bildning och missuppfattningar – var de många 
satiriska uddarna mot det konservativa borgerska-
pet: dess oginhet mot den åttitalistiskt samhälls-
kritiska litteraturen, repression mot den radikala 
ungdomen, upprördhet över studentföreningen 
Verdandi, småborgerlig fasa mot allt vad radikala 
åsikter heter, bördshögfärden, Svenska akademien. 
Liksom motsatsen: medlidandet med kvinnor som 
utnyttjas av män, sympatin för de unga samhälls-
kritikerna, och så vidare.

Det kan ha dämpat överraskningen när förfat-
taren visade sig vara Alfhild Agrell, en av åttita-
lets vassaste, kompromisslösaste politiska drama-
tiker. Konsensus över att hennes korta, men ly-
sande framgång på teaterscenen var en tillfällighet, 
kunde nu balanseras av att hon istället axlade rol-
len som varmhjärtad humorist, även om Jacobine 
Ring (sign. ”Jaqueline”) menade att uppföljaren, 
Hemma i Jockmock 1896, var att föredra eftersom 




