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Abstract 
In this essay I study two novellas by Anne Charlotte Leffler, “En bal i societeten” and “I krig 

med samhället”. In order to do this, I use some of the differences between male and female 

writing that Ingeborg Nordin Hennel discusses in her study “Ämnar kanske fröken publicera 

något?”: Kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik. For the analysis of “I krig med samhället” 

I also use the text “Stabat mater” by Julia Kristeva. Anne Charlotte Leffler describes femininity 

both as a shortcoming and as a possibility in her authorship. In this essay I focus on femininity as 

a shortcoming. In my opinion “shortcoming” is not the proper description. I have therefore 

introduced the term “novella of disillusionment” to describe the novellas. My idea is that the 

female protagonist through disillusionment comes to the understanding of the double standards 

and limiting conventions of women. This is the insight that underlies femininity as a possibility.  

 

I want to show how the two novellas lead to disillusionment for Arla. In “En bal i societeten”, 

the young Arla’s disillusionment is about romantic love. The novella criticizes bourgeois 

matrimony. It also discusses authorship and theatrical art. The novella is impressionistic. I 

examine the portrayed women because they give a voice to and criticize double standards. 

Another distinct theme is the relationship between mothers and daughters as part of the 

oppressive patriarchal system. The men appearing in the novella are more of stereotypes. Their 

primary interest is in their relationship to Arla. The narrator uses often a double gaze where the 

second look is female and antipatriarcal.  

 

In the analysis of “I krig med samhället” I focus on Arla’s development. The main male character 

is a young radical writer, typical of male writers in the 1880s. My interest is solely in his 

relationship to Arla. His radical ideas do not include the emancipation of women and the 

companionate marriage proves to be disillusionment for Arla. His view of women is influenced 

by the ideals of the discourse of the Madonna. This both restricts Arla, and gives her a possible 

way of life, based on a feminine experience. I also discuss the perspective of the narrator that 

confronts the views of Lefflers male colleagues. I also discuss the complex relationship between 

Arla and her teenage daughter.  

 

In the final part of the essay I clarify the disillusionment by comparing Arla’s fate with some 

works by Leffler that can better be categorized as describing femininity as a possibility, in 

particular, the novel “En sommarsaga”. In my opinion “I krig med samhället” is the precursor of 

the novel.
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Inledning 
Hon stod på perrongen och såg tåget ila bort med honom utan att hon fälde en 
tår. Det var som hade han rest för länge sedan — på den tiden då hon ännu var 
ung, då hon ännu kunde älska och lida, hoppas och gråta. Nu var hon gammal — 
kärlekens lycka var ej för henne — hon var ingenting annat än mor nu, en mor 
med snart fullvuxna barn och hvars egen lefnadshistoria var afslutad.1 

 

Det är den 34-åriga Arla som känner så. Hon är huvudperson i Anne Charlotte Lefflers noveller 

”En bal i societeten” från novellsamlingen Ur lifvet I som utkom 1882 och ”I krig med 

Samhället”, vilken återfinns i Ur Lifvet II som utkom året därpå. 

 

I Nordisk kvinnolitteraturhistoria II skriver Ingeborg Nordin Hennel att Anne Charlotte Leffler 

skildrar kvinnligheten både som brist och som möjlighet.2 I min C-uppsats, där jag skrev om 

Lefflers Tre komedier från 1891, ägnade jag mig åt kvinnligheten som möjlighet. Under det arbetet 

väcktes min nyfikenhet dels på Lefflers prosa och dels på hennes skildring av kvinnligheten som 

brist. Denna gestaltar hon framförallt i de båda nämnda novellsamlingarna och då främst i Arlas 

och Aurore Bunges öden. Jag har valt att koncentrera min uppsats på Arla. Läser man de båda 

novellerna om henne som en enhet menar Nordin Hennel att de bildar en kort 

sammanbrottsroman där passionen leder till kvinnans undergång.3 Min uppfattning är att det inte 

handlar om kvinnlighet som brist, utan snarare om desillusion. Det är inte heller passionen som 

leder till desillusion utan den tidens dubbelmoral och konventioner.  

  

I nothänvisningarna har jag då ett verk återkommer för andra gången eller mer hänvisat till 

forskare på sedvanligt sätt med efternamn på skribenten samt sidnummer i verket. När det gäller 

de verk som förekommer av Anne Charlotte Leffler har jag hänvisat med boktiteln samt 

sidhänvisning, detta för att underlätta för läsaren. Leffler utgav en del av sina böcker under sina 

namn som gift i Sverige Anne Charlotte Edgren och i Italien Anne Charlotte Leffler, duchessa di 

Cajanello. I den forskning som finns om Leffler benämns hon på ett flertal sätt men det 

vanligaste är Anne Charlotte Leffler. Jag har valt detta för enkelheten och konsekvensens skull i 

uppsatsen. 

 

                                                       
1 Anne Charlotte Leffler, ”I krig med samhället”, Ur lifvet II (Stockholm, 1883), s. 268. Sidhänvisningar till novellen 
kommer fortsättningsvis att göras i den löpande texten.   
2 Ingeborg Nordin Hennel, ”Strid är sanning, frid är lögn”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria II; Fadershuset 1800-1900, red. 
Elisabeth Møller Jensen m.fl. (Höganäs, 1993), s. 522. 
3 Ibid., s. 523. 
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De senaste åren har de kvinnliga författarna från 1880-talet glädjande nog rönt ökat intresse, och 

då särskilt deras dramatik. I denna har Anne Charlotte Leffler en självskriven plats. Ett par 

böcker om henne lär också vara på väg. Jag har i både min C-uppsats och den här uppsatsen velat 

dra mitt strå till stacken genom att fokusera på hennes mindre kända dramatik i den förra och 

hennes tidiga prosa i den nuvarande. 

Syfte och teoretiska utgångspunkter 
Mitt övergripande syfte var från början att undersöka hur Anne Charlotte Leffler gestaltar 

kvinnligheten som brist. Jag har under arbetets gång funnit att det inte är en tillfredsställande 

benämning. Jag vill istället omformulera detta till att Leffler gestaltar brist på möjlighet, alltså att 

det är desillusion det handlar om. Denna leder för Arlas del till insikt och antydningsvis kanske en 

annan livsväg. Ellen Key refererar till ”I krig med samhället” som en av Lefflers nyckelnoveller, 

vilka främst återfinns i Ur Lifvet II.4 Jag vill mynta ytterligare ett begrepp, nämligen 

desillusionsnovell för att beskriva båda de noveller jag behandlar i den här uppsatsen. Det 

begreppet stämmer även in på flera andra noveller i Lefflers produktion exempelvis ”En stor 

man” från Ur lifvet I och ”Aurore Bunge” från Ur lifvet II. Vad jag menar med desillusionsnovell är 

att den kvinnliga huvudpersonen genom desillusion kommer till insikt om tidens dubbelmoral 

och/eller de begränsande konventionerna för kvinnor. Fenomenet är inget unikt för 1880-talet, 

utan kan urskiljas i alla system där en grupp tar sig rätten att dominera en annan. I det här fallet 

handlar det om det patriarkala systemet och den desillusion kvinnorna drabbas av leder i 

desillusionsnovellen till en insikt, som lägger grunden för kvinnligheten som möjlighet. Den 

viktiga skillnaden mellan brist och desillusion jag vill framhålla är att i det första fallet är det något 

som finns hos kvinnan själv, medan det i det andra är samhället med dess värderingar som inte 

ger utrymme för kvinnan att välja det liv som hon önskar. Alla de källor jag tagit del av är eniga 

om att Leffler inte var någon programkvinna som kämpade för kvinnosaken i sig, för att 

kvinnorna skulle uppnå det ena eller andra. Det tyckte hon var ytligt. Ellen Key skriver att hennes 

mål genom hela författarskapet var att kvinnan skulle få vara sig själv.5 I desillusionsnovellen 

skildras alltså när kvinnan inte kan vara detta.  

 

Jag vill belysa hur båda novellerna leder till desillusion för Arla. I ”En bal i societeten” är det den 

unga Arla som skildras och desillusionen för henne gäller den romantiska kärleken men även 

äktenskapet kritiseras. I novellen inryms ytterligare ett tema och det är författarskap och 

konstuppfattning. I novellen porträtteras en rad personer, där framför allt kvinnorna är 

                                                       
4 Ellen Key, Anne Charlotte Leffler, Duchessa di Cajanello: några biografiska meddelanden (Stockholm, 1893), s. 65. 
5 Ibid., s. 67. 
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intressanta. Jag kommer därför även att ägna uppmärksamhet åt dessa i uppsatsen, inte bara för 

den roll de spelar i Arlas desillusion. Kvinnoporträtten ger röst åt och kritiserar dubbelmoralen. 

En annan sida som är tydlig i novellen är mor-dotterrelationen som en del i det förtryckande 

patriarkala systemet. Jag studerar en del av dessa relationer i analysen. Mansporträtten som 

förekommer i novellen är mer schabloniserade och äger främst intresse i deras relationer till Arla.  

 

I analysen av ”I krig med samhället” är det Arlas utveckling jag fokuserar på. Den manlige 

huvudpersonen Berndtson är en ung radikal författare, schablon för de manliga författarna under 

80-talet. Jag kommer inte att ägna honom något intresse för hans egen skull, utan enbart i hans 

förhållande till Arla. Hans radikala idéer omfattar inte kvinnan och kamratäktenskapet visar sig 

för Arla bli ännu en desillusion. Berndtsons syn på kvinnor är präglad av idealen inom den 

västerländska madonnadiskursen. Denna både begränsar Arla men ger henne också en möjlig väg 

då den även tar fasta på en reell kvinnoerfarenhet. Jag kommer också att diskutera 

berättarperspektivet som lite förenklat kan sägas inrymma en uppgörelse med den manlige 

författarkollegan. Även ”I krig med samhället” innehåller komplicerade mor-dotterrelationer. Jag 

inriktar mig framför allt på relationen mellan Arla och hennes tonårsdotter.   

 

I min slutdiskussion tydliggör jag ytterligare desillusionen genom att jämföra Arlas öde med de 

verk av Leffler som mer kan kategoriseras som skrivna om kvinnligheten som möjlighet, då 

särskilt romanen En sommarsaga, från 1886. Jag anser att ”I krig med samhället” är en föregångare 

till denna. Desillusionens Arla blir möjlighetens Ulla och båda har lånat drag från Leffler själv. 

  

Mina teoretiska utgångspunkter har jag framför allt hämtat från de slutsatser Ingeborg Nordin 

Hennel drar om skillnaden mellan kvinnligt och manligt skrivande under 1880-talet genom 

studiet av en rad novellsamlingar och vilka hon redogör för i ”Ämnar kanske fröken publicera  

något?”: Kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik, Umeå 1984. Jag redogör kortfattat för dessa 

närmare här nedan. Resonemanget kommer sedan att fördjupas i analysen av novellerna. Detta är 

framförallt tydligt i den första analysen, den av ”En bal i societeten”. Jag har för analysen av ”I 

krig med samhället” även använt mig av Julia Kristevas ”Stabat mater” i Stabat mater - Julia Kristeva 

i urval, red. Ebba Witt-Brattström, Stockholm, 1990. I inledningen till denna skriver Ebba Witt-

Brattström att Kristeva i sin essä ”Stabat mater” undersöker på vilket sätt Maria-kulten har 

kommit kvinnorna till del, Maria som varit en förebild för jordiska mödrar i över 2000 år. 

Kristeva ”spårar […] Mariamytens progressiva men också på samma gång djupt repressiva sidor. 

Genom sin utformning framhäver den moderskapets smärta mer än dess lust, den förnekar 
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sexualiteten mellan man och kvinna […] liksom döden. […].” Kristeva avvisar inte Mariamyten 

helt men vill även utvidga den.6 Kristevas ambition där hon vill utvidga denna har dock inte varit 

användbar för mig, vilket inte förvånar då den tar fasta på kvinnor idag. Många av de aspekter 

Kristeva lyfter fram blomstrade under medeltiden men som spår i vårt västerländska kulturarv 

menar jag att de äger giltighet som en viktig diskurs i novelltexten. Kristevas text kommer 

närmare att presenteras där den hör hemma i uppsatsen.   

 

Nordin Hennel skriver att under 1880-talet fanns en stark likhet mellan motiven hos kvinnliga 

och manliga författare. I sin studie av Alfhild Agrell blev hon medveten om att Agrell i sitt 

författarskap kritiserar och korrigerar den kvinnobild som tecknas av de manliga författarna. I 

detta arbete undersöker Nordin Hennel därför följande: 

Bryter de skrivande kvinnorna på 1880-talet den manliga normen och hur ser i så 
fall detta normbrott ut? Hur skall det förklaras? Kan undersökningens resultat ge 
stöd åt uppfattningen att det finns en specifikt kvinnlig författartradition, ett 
specifikt språk i det svenska genombrottets litteratur?7 

 

Nordin Hennel har undersökt fyra novellsamlingar av lika många manliga författare samt 

novellsamlingar från fyra kvinnliga författare, bland dessa ingår Anne Charlotte Lefflers Ur  

lifvet I. Hon har studerat ”meningslängd, meningsbyggnad, vissa delar av ordvalet, bildspråk samt 

sättet att förmedla ’hörbar’ och ’tyst’ kommunikation”.8 Hon har även i exkursens form 

diskuterat motivval och berättarhållning.9 

                                                      

 

Hon kommer fram till att de resultat hon har fått i studiet av de kvinnliga novellsamlingarna från 

1880-talet sammanfaller med moderna undersökningar av kvinnligt språk, som visar att 

utmärkande för kvinnors språk är  

den formella enkelheten, känslosamheten, personinriktningen och tendensen mot 
ett eufemistiskt uttryckssätt, något som hänger ihop med den roll som anvisats 
kvinnan. Mot bakgrund härav låter sig kvinnors språk inrangeras i kategorier som 
grupp- eller särspråk.  

 

Orsaken till dessa skillnader anser Nordin Hennel vara att kvinnorna skrev ur ett underläge både 

på det kulturella och sociala planet. Om man skriver ur ett underläge uttrycker man sig inte sällan 

emotionellt snarare än intellektuellt. Även om de kvinnor som finns med i studien var 

 
6 Ebba Witt-Brattström, ”Inledning”, Stabat mater - Julia Kristeva i urval, red. Ebba Witt-Brattström, övers. (Stockholm, 
1990), s. 11. 
7 Ingeborg Nordin Hennel, ”Ämnar kanske fröken publicera något?”: Kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik, Acta 
Universitatis Umensis, Umeå studies in the humanities 58, Universitetet i Umeå (Umeå; Kungälv, 1984), s. 1. 
8 Ibid., s. 3 f. 
9 Ibid., s. 4. 
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välutbildade kan de inte jämföras med männen som hade universitetsutbildning. De var 

”lyssnerskor och iakttagare av det näraliggande”. De har lättare än männen att upptäcka 

diskriminering av kvinnor och de får ”avslöjarens roll”. De hade förmodligen själva varit utsatta 

för den ”tvetalan som präglade hela tidens flickuppfostran och kvinnoroll”. 

Nordin Hennel betonar att skillnaderna inte innebär att kvinnorna skriver sämre än männen utan 

klarar sig bra i konkurrensen med dessa.10 

 

Underläget och den konflikt de kvinnliga författarna upplevde mellan konstnärskapet och rollen 

som maka och mor präglade både författarinnornas liv och texter. Denna konflikt löste de med 

att på olika sätt dölja sitt författarskap. Yvonne Leffler tar upp följande metoder för detta: Att 

publicera sina verk anonymt eller det vanligaste under pseudonym, att ge sina verk anspråkslösa 

titlar och genrebeteckningar samt att ge ut sitt verk med en manlig auktoritet som mentor.11  

 

Inget av detta gäller för Anne Charlotte Leffler. Från och med novellsamlingen Ur lifvet I skrev 

hon under sitt eget namn. Hon var medveten om sin berättartalang. Hon ansåg sig inte vara mer 

begåvad än någon annan. Hennes berättartalang var något som låg utanför begåvningen. Redan i 

början av sin författarkarriär tydliggör hon sin syn på saken med att jämföra sin berättartalang 

med att hon fått en stor summa pengar av en mecenat. Hon skulle då inte tyckt det var konstigt 

om hon utdelat den i enlighet med givarens önskan.12 Till sin vän Victor Lorén skriver hon i 

början av 1881 om planerna på Ur lifvet I: ”Jag har skrivit två noveller i vinter och håller nu på 

med den tredje. De äro väl näst Strindbergs Röda Rummet de mest realistiska arbeten som hittills 

sett ljuset i Sverige - - -.”13 Det känns därför främmande för mig, att i likhet med Nordin Hennel, 

anta att Leffler skrev på ett visst sätt bara för att hon var kvinna. Hon var fullt medveten om vad 

hon gjorde. Jag har dock använt Nordin Hennels slutsatser för at studera novellernas motiv, 

berättarperspektiv, manlig närvaro i texten, tyst och hörbar kommunikation samt bildspråk. 

Tidigare forskning 
Den forskning som finns om Anne Charlotte Leffler är inte särskilt omfattande. Maj Sylvans 

avhandling Anne Charlotte Leffler; En kvinna finner sin väg, 1984 är den mest heltäckande studien av 

                                                       
10 Ibid., s. 90 f. 
11 Yvonne Leffler, ”Maskspel och dubbelexponering: berättartekniska strategier hos kvinnliga 1880-talsförfattare”, 
Bakom maskerna: det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, red. Yvonne Leffler (Stockholm; Högskolan i 
Karlstad, 1997), s. 47 ff. Yvonne Leffler är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon ska alltså 
inte sammanblandas med Anne Charlotte. 
12 Key, s. 34. 
13 Anne Charlotte Leffler, En självbiografi, grundad på dagböcker och brev, red. Jane Gernandt-Claine & Ingeborg Essén 
(Stockholm, 1922), s. 77. 
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hennes liv. Den innehåller också en bra genomgång av tillkomsten för ”I krig med samhället” och 

mottagandet av Ur lifvet II.  

 

Mona Lagerström behandlar Lefflers 70-talsdramatik i sin avhandling Dramatisk teknik och 

könsideologi: Anne-Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik, från 1999.  

 

 Två otryckta licentiatavhandlingar har skrivits om Leffler: Georg Edlund, Anne Charlotte Lefflers 

dramatiska författarskap, Uppsala 1923, och Britt Lohse, Anne Charlotte Edgrens genombrott, bakgrunden 

och novellsamlingen Ur livet I, Stockholms högskola 1956. Lohses arbete har legat till grund för 

mycket av Sylvans avhandling och hon har på så sätt haft ett avgörande inflytande på Leffler-

forskningen. 

  

I övrigt finns Leffler med i artiklar och avhandlingar som behandlar svenska kvinnliga författare 

från den aktuella tiden samt ”Det moderna genombrottet”. Anna Lyngfelt tar exempelvis i sin 

avhandling från 1996, Den avväpnande förtroligheten: Enaktare i Sverige 1870-1890, upp Lefflers 

otryckta drama En räddande engel i ett av kapitlen. Denna har varit av intresse för mig eftersom En 

räddande engel bygger på novellen ”En bal i societeten”. Den skrevs som en sorts förpjäs till Sanna 

kvinnor 1883. Den uppskattades mycket av samtiden och spelades 83 gånger mellan 1883-1888.14 

 

I de uppsatsregister jag kommit åt har jag funnit dryga tiotalet kandidat- och magisteruppsatser 

om Leffler, från mitten av 1970-talet och framåt. Dessa behandlar främst hennes prosa och då 

särskilt En sommarsaga och Kvinnlighet och erotik II.15 Jag har i den här uppsatsen använt mig av 

Edith Eriksson, Lefflers Ur Lifvet: Historien om en novellsamling, C-uppsats i litteraturvetenskap, 

Uppsala, höstterminen 1985. Ett par uppsatser har även skrivits om dramat Sanna kvinnor. 

Elektroniskt finns enbart min C-uppsats om Anne Charlotte Lefflers Tre komedier publicerad.  

 

De aktuella novellerna har inte ägnats mycket uppmärksamhet. Lynn R. Wilkinson har analyserat 

”En bal i societeten” i sin artikel ”Gender and the gaze in Anne Charlotte Leffler’s ’En bal i 

societeten’” i Scandinavian studies från 2006. ”I krig med samhället” har delvis analyserats i Åse 

                                                       
14 Anna Lyngfelt, ”Spår av tableaux vivants i Anne Charlotte Lefflers ’En räddande ängel’”, Den avväpnande 
förtroligheten: Enaktare i Sverige 1870-1890, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet (diss., Göteborg, 1996), s. 97 f. 
15 Förutom de sökmotorer som finns på internet för att hitta elektroniskt publicerade uppsatser, har jag via 
universitetens och högskolornas hemsidor försökt hitta register över uppsatser. Stockholms och Uppsala universitet 
har mycket bra register, i övrigt är det svårt att hitta sådana uppgifter. 
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Hinderakers artikel från Edda 1986:1 ”Kvinnen og betrakteren”. Någon analys av novellerna på 

svenska finns inte. 

 

Den bästa analysen jag hittat av Lefflers författarskap tycker jag är Ingeborg Nordin Hennels 

kapitel om Alfhild Agrell och Anne Charlotte Edgren Leffler, ”Strid är sanning, frid är lögn”, i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria II. Detta beror på att hon sätter in Lefflers författarskap i sitt 

sammanhang. Värdefulla är också Lynn R. Wilkinsons uppsatser. Hon ger ett internationellt 

perspektiv på Lefflers författarskap, vilket bäddar för nya infallsvinklar.  

Referat av novellerna 
”En bal i societeten” handlar om den bal som statsrådets familj anordnar. Den är den sjuttonåriga 

dottern Arlas första. Under kvällen skildras hennes möten med flera av balgästerna. Viktigast av 

dessa är major Lagerskiöld, en känd förförare, i vilken hon blir förälskad. Hon varnas för honom 

av flera personer och modern försöker efter balens slut att tala henne till rätta men utan 

framgång. Det är inte förrän hennes syster Gurli berättar att majoren även förklarat henne sin 

kärlek som Arla inser hur hans rätta natur är. 

 

Andra personer hon möter är Cecilia som hon i toalettrummet hjälper då denna är nära ett 

nervöst sammanbrott, vilket bryter ut i slutet av kvällen. Cecilia är en av dem som försöker varna 

Arla. Vid supén samtalar hon med baldrottningen Aurore Bunge och medan hon ser på dansen i 

balsalen talar hon med panelhönan Eugenie. En annan viktig person i novellen är Arlas uppgivna 

men kärleksfulla mor. Utan direkt beröring med Arla skildras också den sympatiske byråchefen 

Örns förälskelse och frieri till Minnie, Cecilias syster.  

 

”I krig med samhället” skildrar Arla tio år senare. Hon är då konventionellt gift med hofrättsrådet 

Örn, den före detta byråchefen. Under sommaren på landet får Arlas bröder en ny informator. 

Det är den radikale författaren Berndtson. Han och Arla förälskar sig i varandra och när 

sommaren är slut brevväxlar de en tid. Brevväxlingen upphör eftersom Arla av pliktkänsla visat 

Berndtsons brev för maken. Detta sårar Berndtson som bryter kontakten. 

 

Efter två år återkommer han till Sverige och ett drama av honom blir uppsatt. Den dåliga kritik 

detta får, gör att Arla kontaktar honom. Hon börjar bland annat besöka hans radikala 

föreläsningar och hon genomgår en stor psykisk kris. Efter diverse turer möts de under 

sommaren på västkusten. Berndtson övertalar då den vankelmodiga Arla att lämna äktenskapet. 

De reser utomlands och stannar borta i tre år. Efter hemkomsten till Stockholm börjar 
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förhållandet att knaka i fogarna. Arlas enda önskan är att återvinna sina barns kärlek. Hon hittar 

tillbaka till sin son men dottern förlåter henne inte. Novellen slutar med Arlas desillusion.  

1. Bakgrund 

1.1 Kort om det litterära 80-talet 
David Gedin strukturerar 80-talet som en ”triptyk av treårsperioder”.16 Intåget kom 1879 då 

Strindberg debuterade med Röda rummet och under de närmaste åren därefter debuterade några 

ytterligare författare. 1882 skedde det stora genombrottet; då kom ett stort antal debuter inom 

den samhällskritiska genren och kulminerade med frikännandet av Strindbergs Giftas, 1885. 

Samma år började en del författare ta avstånd från Strindberg och försöka närma sig publiken. 

Det innebar att man angrep varandra och när begreppet indignationslitteratur myntades 1886 

gjorde det, tillsammans med sedlighetsdebatten, att de kvinnliga författarna marginaliserades och 

tystnade.17 1888 blev Victoria Benedictssons självmord ett symboliskt slut på 80-talsperioden och 

med Heidenstams debut samma år med Vallfart och vandringsår och året efter med utgivningen av 

programskriften Renässans gjorde 90-talet sitt intåg.18  

 

80-talet är svårdefinierat och undflyende. David Gedin skriver: 
Ska man bestämma åttitalisterna är det […] som en heterogen samling författare 
som försöker skaffa sig eller förbättra sin ställning i samtiden genom att definiera 
nya positioner för sig själva. Något som inkluderar både estetiska kvalitéer – vad 
litteraturen ska och får uttrycka, och författaren som person – vad författaren har 
för ansvar, vad hon är för slags människa, etc. Dessa positioner upplevs av de 
etablerade makthavarna som ett direkt hot mot de dominerande borgerliga 
värderingarna och i förlängningen mot samhället i stort. I den mån man kan tala 
om åttitalisterna som en grupp är det därför som ett resultat av den maktkamp 
som utbryter och bilden formas och förändras under decenniets våldsamma 
konflikter lika mycket av motståndarna som av åttitalisterna själva.19  

 

Det går inte heller att dra någon absolut gräns mellan författarna och andra radikala 

samhällskritiker och skriftställare. Ett nära samröre fanns också med konstnärerna under 

perioden. Skönlitteraturen måste därför analyseras även som inlägg i den då pågående 

maktkampen i samhället, vilket är särskilt viktigt vad gäller de kvinnliga författarna som inte på 

samma sätt som de manliga deltog i den offentliga debatten. 20  

 

                                                       
16 David Gedin, Fältets herrar (diss., Stockholm, 2004), s. 354.  
17 Ibid., s. 354. 
18 Ibid., s. 102. 
19 Ibid., s. 35. 
20 Ibid., s. 40. 
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En dominerande skönlitterär genre under 80-talet var den som Gedin kallar för ”Den 

narcissistiska samhällskritiken” och som innebär: 

[...] en litteratur som har en eller flera unga huvudpersoner med samma sociala 
bakgrund som författaren (med ett par undantag borgerlig) och inte bara är 
samhällskritisk utan också (i den mån de finns närvarande) identifierar samhället 
med en äldre generation som i sig internaliserat de rådande värderingarna (även 
dem som strider mot de officiella), och vars dramatik bygger på konflikten mellan 
samhället och huvudpersonen eller – personerna, och mellan generationerna.21 

 

Hit räknar Gedin ”I krig med samhället”.22 Min mening är att även ”En bal i societeten” tillhör 

denna grupp. Genom denna genre skapade man positioner och värderingar. Realismen var inte 

enbart ett stilideal utan litteraturen betraktades som avbildningar av verkligheten. Den 

narcissistiska samhällskritiken inryms i begreppet tendenslitteratur, vilken enligt Georg Brandes 

hade som mål att sätta problem under debatt. Till den typiska 80-talslitteraturen räknas också 

folklivsberättelser och skildringar av stadsproletariatet.23 Ett annat typiskt drag i 80-talslitteraturen 

är personlighetskravet vars vanligaste variant är det etiska, som först gestaltas i Ibsens Brand. 

Personlighetskravet innebär att individens plikt är att följa sin inre övertygelse oavsett de 

konsekvenser detta får för den egna eller omgivningens lycka. Personlighetskravet kan dock även 

vara ”ett estetiskt påbud, alternativt som ett etiskt påbud med estetiska konsekvenser”.24 Detta 

innebär till exempel Zolas mening om att ”ett konstverk är ett hörn av skapelsen, sett genom ett 

temprament”.25 Men som Gedin skriver så är det också ”att det etiska framhållandet av 

författarpersonligheten ställer henne i förgrunden i motsats till det realistiska/naturalistiska 

objektivitetsidealet i vilket författaren ska försvinna bakom verket”.26 Det estetiska 

personlighetskravet anses mest typiskt för Bangs estetiska realism.27  

1.2 Novellsamlingarna Ur lifvet I och II 
Anne Charlotte Leffler 1849-1892 var enda dottern av fyra barn till rektorn Johan Olof Leffler 

och hans hustru Gustava.28 Hon fick en mycket god utbildning och redan som tonåring 

behärskade hon flera språk.29 Hon var begåvad och road av att skriva och uppmuntrad av sin far 

                                                       
21 Ibid., s. 43. 
22 Ibid., s. 43. 
23 Ibid., s. 44. 
24 Ibid., s. 46. 
25 Ibid., s. 46. 
26 Ibid., s. 46. 
27 Ibid., s. 46 f. 
28 Självbiografin, s. 7.  
29 Ibid., s. 20 f.  
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debuterade hon under pseudonymen Carlot med den lilla novellsamlingen Händelsevis, vars 

utgivning fadern bekostade år 1869.30  

 

1872 gifte hon sig till mångas häpnad med Gustaf Edgren. Äktenskapet skänkte inte mycken 

glädje och har gått till historien som ett vitt äktenskap.31 Gustaf Edgren var i början emot 

hustruns författarskap, hennes ”skrifklåda o fåfänga”.32  

 

Hennes skrivande resulterade dock i det första dramat Skådespelerskan som hade premiär på 

Dramatiska teatern 1873. Det gjorde stor succé och spelades vid 30 tillfällen, vilket var mycket då 

det genomsnittliga antalet för en pjäs var sex gånger.33 Leffler följde upp framgången med 

komedin Under toffeln ,1874, som hon själv kallade ”ett hastverk” och 1876 kom skådespelet 

Pastorsadjunkten, vilket fick mycket dålig kritik.34 1879 refuserades äktenskapsdramat Elfvan av 

Dramatiska teatern men det gjorde sedan succé på Nya teatern 1880.35 De uteblivna 

framgångarna efter Skådespelerskan gjorde att hon med viss vånda övergav dramat, som hon dittills 

funnit vara den mest moderna genren. 1880 deklarerar hon:  

Ty min enda önskan och lust är att skildra livet och människorna, sådana jag med 
egna ögon sett dem eller, på grund av vad jag sett, divinerat dem, utan alla 
konstlade intriger, utan all konstruerad handling, och blir jag övertygad om att 
dramat icke är en konstform, som medgiver detta, så skall jag utan tvekan 
övergiva det och övergå till novellen, där man ej behöver bindas av några 
konventionella formregler utan kan följa livet så troget man vill.36 

 

Novellplanerna tog fastare form och 1882 kom det stora genombrottet inom novellgenren. Det 

var första gången hon skrev i eget namn och inte under pseudonym.37 

Ibsen-beroende eller medvetenhet? 

Den tidiga forskningen om Leffler från 1920- och 30-talen, bland annat representerad av Erik 

Vendelfelt och Georg Edlund är främst inriktade på och betonar de litterära influenser Leffler 

kan ha haft. De kallar henne Ibsenberoende och signaturepigon. Ja, enligt dem var hela Lefflers 

                                                       
30 Maj Sylvan, Anne Charlotte Leffler: En kvinna finner sin väg (diss., Stockholm, 1984), s. 11.  
31 Ibid., s. 26.  
32 Ibid., s. 22.  
33 Mona Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi: Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik, 
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet Nr 36  
(diss., Göteborg; Stockholm, 1999), s. 68. 
34 Sylvan, s. 28. 
35 Ibid., s. 30. 
36 Britt Lohse, Anne Charlotte Edgrens genombrott: Bakgrunden och novellsamlingen Ur livet I, otryckt licentiatsavhandling, 
Stockholms högskola (Stockholm, 1956), s. 62. 
37 Sylvan, s. 32. 
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liv påverkat av Ibsens dikt.38 I sin uppsats Anne Charlotte Lefflers litteratur- och konstuppfattning från 

1938 inleder Erik Vendelfelt till och med på följande arroganta vis: 

Anne Charlotte Leffler har haft behov att klargöra för sig sin inställning till 
allmänna, estetiska och litterära frågor. Det finns i hennes tryckta skrifter en hel 
del uttalanden om dylika, och kompletterar man dem med en del, som finnas i 
otryckta studier och uppsatser, så får man en ganska klar bild av hennes 
utveckling i detta avseende. Orginella äro dessa hennes spekulationer inte, det är 
faktiskt svårt att påvisa ett enda nytt uppslag, som verkligen är hennes eget; ur 
den synpunkten finns det sålunda ingen anledning att sysselsätta sig med dem. 
Gör man det ändå, så är det därför, att en sådan undersökning kan bidra till att 
sätta hennes 80-talsdiktning - som i varje fall haft en obestridlig historisk betydelse 
- i ett klarare ljus. Anne Charlotte Lefflers utveckling på detta område löper 
parallellt med den, som var tidens allmänna: från ett ursprungligt signaturstadium 
genomgår hon ett ”åttitalistiskt” och ”naturalistiskt” skede för att slutligen hamna 
vid en ståndpunkt, som i brist på bättre kan betecknas med termen 
”nittitalistisk”.39  

 

Trots allt sysselsatte sig Vendelfelt så pass mycket med Leffler att han gör en grundlig 

undersökning av varje bok hon läst och varje estetisk tanke hon kan ha tänkt. Framställningens 

värde sjunker dock med tanke på det ljus han skriver i, och det skämmer också något att han 

konsekvent skriver fel namn på romanen Kvinnlighet och erotik II.40 Han har vidare skrivit två 

artiklar om Lefflers noveller ”Tvifvel” och ”Dömd”.41 Britt Lohse ägnar också mycket utrymme 

åt Lefflers estetiska uppfattning men hennes framställning är mer nyanserad och hon bemöter 

även Vendelfelt på flera punkter.42  

 

Inte bara Leffler har anklagats för att plagiera Ibsen, utan detta gäller för många kvinnliga 

författare. Ingeborg Nordin Hennel skriver att detta är en förenklad syn. Både manliga och 

kvinnliga författare hämtade inspiration och motiv från honom. Det som framför allt attraherade 

kvinnorna var Ibsens idealism. Genom sin prestige legitimerade han den feministiska tendensen 

hos de kvinnliga författarna.43 Ellen Key skriver att Ibsen inte var ”väckelsen men stödet under 

deras strävan efter personlighet”.44 Kvinnorna låter dock inte Ibsen stå oemotsagd. Hans 

kvinnogestalter dyker upp i de kvinnliga författarnas texter men utifrån en annan förståelse. 

                                                       
38 Lagerström, s. 18 f. 
39 Erik Vendelfelt, Anne Charlotte Lefflers litteratur- och konstuppfattning (Stockholm, 1938), s. 3. Uppsatsen är en bilaga 
till Stockholm Vasa Realskola, program 1937-1938. Uppsatsen finns på Kungl. biblioteket 
40 Se till exempel Vendelfelt, s. 6. 
41 Lohse, s. 146. Artiklarna av Vendelfelt är: ”En finländsk novell av Anne Charlotte Leffler”, Edda, 1950, och ”Anne 
Charlotte Edgrens novell ’Tvifvel’”, Edda, 1938.   
42 Se till exempel Lohse, s. 68. 
43 Nordin Hennel, 1993, s. 512. 
44 Key, s. 32. 

14 



Kvinnorna både korrigerar och reviderar Ibsen. Nordin Hennel exemplifierar detta med Lefflers 

novell ”Tvifvel” från Ur lifvet I, vilken är ett svar på Brand.45 

 

Två oerhört viktiga verk i tiden var som redan nämnts Strindbergs Röda rummet men också Ibsens 

Et dukkejem. Båda har inspirerat Leffler i novellsamlingarna Ur lifvet I och II. Hur hon såg på den 

senare är av intertextuellt intresse för särskilt novellen ”I krig med samhället”. Leffler var minst 

sagt fundersam över Noras handlingssätt och någon revolution av klarsyn på vare sig männen 

eller äktenskapet drabbades hon inte av genom dramat. Ellen Key beskriver sitt första 

sammanträffande med Leffler som skedde på nyåret 1880. Trots att Leffler ännu inte fått sitt 

genombrott hade hon stor auktoritet som författare i det ifrågavarande sällskapet och hennes 

omdöme om Et dukkejem, som vid den tiden diskuterades av alla, var viktigt. Key berättar att hon 

talade med undran och ogillande om Noras handlingssätt. Hon framkastade frågan om inte Nora 

bättre hade kunnat finna sig själv genom att stanna kvar i äktenskapet än genom att gå. Key 

skriver vidare att Leffler förvånade många den kvällen med sin tvekan.46 I ett brev skrivet i 

januari 1880 som Key refererar till menar Leffler att Ibsen inte anser att en kvinna bör handla s

som Nora, utan att det är den typ av äktenskap som skildras i dramat som är ohjälpli

å 

gt.47 

                                                      

 

I samma brev skriver hon om Röda rummet. Hon beundrade den mycket för dess ursprungliga 

talang. Hon trodde dock inte att Strindberg skulle bli något för den dramatiska konsten då 

komposition verkade vara hans svaga sida. Hon fann vissa av skildringarna i boken överdrivna 

och språket väl rått här och där. Som Key påpekar är detta brev mycket intressant som 

tidsdokument och det visar också att Lefflers utveckling följde sin egen väg och inte i nämnvärd 

bemärkelse påverkades av de båda verken. 48  

Ur lifvet I 

Ur lifvet I utkom under våren 1882 och består av sju noveller. De äldsta är ”En triumf”, ”En stor 

man” och ”Doktorns hustru” vilka tillkom under 1880. Året därpå skrevs ”Tvifvel”, ”Dömd” 

och ”Sesam öppna dig”. ”En bal i societeten” är den yngsta och den tillkom i början av 1882. 

Den är delvis en utbruten del av en opublicerad novell ”I societeten”, vilken är en av de versioner 

som föregick novellen ”Aurore Bunge”.49 Den var tänkt att ingå i Ur lifvet I men på grund av dess 

vågade innehåll beslutade Leffler så sent som på korrekturstadiet att inte ta den med och skrev 

 
45 Nordin Hennel, 1993, s. 512 f. 
46 Key, s. 32 f. 
47 Ibid., s. 43. 
48 Ibid., s. 43 f. 
49 Lohse, s. 82. 
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”En bal i societeten” istället.50  ”En bal i societeten” skildrar statsrådsfamiljens första bal efter 

faderns utnämning och den är även den sjuttonåriga dottern Arlas inträde i societetslivet. Ett 

annat tema i novellen är konflikten mellan Arlas föräldrar, faderns ärelystnad och moderns 

pietism. Som Lohse skriver så är novellens syfte, både genom Arlas historia och de individuella 

porträtten av övriga balgäster, att moraliskt och intellektuellt avslöja societeten samt det 

innehållslösa i deras sällskapsliv.51 Det är svårt att helt klarlägga någon verklighetsbakgrund till 

novellen. Arla har dock lånat många drag av den unga Leffler och samtiden kände igen flera av 

balgästerna som tagna direkt ur societeten.52 En viktig inspiration till novellen fick hon från 

skildringen av grosshandlarens bal i Alexander Kiellands Arbeidsfolk från 1881.53  

 

Recensionerna av novellsamlingen var mycket positiva. Hon skriver till Victor Lorén: 

Det allra märkvärdigaste är […] att av alla de cirka 20 olika tidningar och 
tidskrifter, som yttrat sig, har ej en enda stämma höjt sig till klander annat än 
möjligen av oväsentliga enskildheter. Idealister och naturalister, Warburg och 
Wirsén, enas härvidlag. Detta beror naturligtvis på att jag står mellan båda 
partierna och ej tillhör någotdera.54  

 

Edith Eriksson har funnit recensioner i sex dagstidningar. Den första var skriven av en anonym 

anmälare i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 9 juni 1882, vilken fann novellsamlingen modern. 

Wirséns överlag positiva hållning omfattar dock inte riktigt ”En bal i societeten”. Han var 

tveksam till skildringen av societetslivet i novellen.55  

 

Ellen Key analyserar skälen till Lefflers framgång på följande vis: 

I första samlingen av Ur lifvet fanns innehållsrika ämnen, sådana den äldre tidens 
smak älskade dem […] men på samma gång fanns där en verklighetstrogen, 
måttfull, framställning, en realism, sådan den unga tiden längtat efter. Här mötte 
man en modärnt tänkande och kännande personlighet, men en, som hvarken 
visade kamplust eller partisinne, utan, tvärtom, lade i dagen en förståeende, 
mänsklig syn på lifvet i sina, med såväl kraft och känslighet tecknade, bilder ur 
detsamma..56 

 

Upplagan som var på 1500 exemplar såldes slut och en ny trycktes samma år, något mycket 

ovanligt och före 1890 hade 4000 exemplar av boken sålts.57  

                                                       
50 Sylvan, s. 33. 
51 Lohse, s. 91. 
52 Ibid., s. 123. 
53 Ibid., s. 127. 
54 Självbiografin, s. 79. 
55 Edith Eriksson, Lefflers Ur Lifvet: Historien om en novellsamling, uppsats i litteraturvetenskap, C, Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Uppsala (Uppsala, 1985), s. 27 f. 
56 Key, s. 58. 
57 Lohse, s. 141. 
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Ur lifvet II 

De fina recensionerna Ur Lifvet I renderade, ökade Anne Charlotte Lefflers självförtroende och 

hon blev djärvare.58 Hon visste att hon tog risker med vad hon skrev men ansåg att det var 

nödvändigt att även som kvinna få säga sanningen, annars var man inte värd att läsas. Hon trodde 

att ”I krig med samhället” skulle kunna bli uppskattad från både höger och vänster och hon 

skriver till Thecla Sköldberg 17/7 1882 att den tillsammans med ”Aurore Bunge” borde: ”bilda 

en bra pikant fortsättning på den förra boken o de skulle ömsesidigt bidraga till hvarandras 

åtgång”.59 Hon gav ut Ur lifvet II under våren 1883. Den inleds med ”Aurore Bunge” och avslutas 

med ”I krig med samhället”. Den innehåller också novellerna ”Barnet” och ”Ett bröllop”.  

 

Novellen ”I krig med samhället” är inspirerad av historien mellan Strindberg och Siri von Essen. 

Den är också en replik till Ibsens Ett dukkehjem och vill visa konsekvenserna för barnen då 

modern lämnar äktenskapet även om detta är kärlekslöst.60 Anne Charlotte Leffler skriver till 

Thecla Sköldberg den 17/7 1882 om sina ambitioner med novellen: 

Jag ställer mig naturligtvis alldeles objektiv till frågan, uppställer inga teorier, ger 
den konventionella, den pietistiska o den fritänkar-idealistiska uppfattningen af 
kärleken hvar o en så goda försvarare som möjligt, tar bara saken rent mänskligt 
o visar den pinsamma o falska ställning hvari mor o barn komma till hvarandra 
med anledning af ett sådant steg. Jag tror att det är en ståndpunkt som måste 
gillas af båda partiernas anhängare.61  

 

Om recensionerna av Ur lifvet I var positiva från både höger- och vänsterhåll så väckte Ur lifvet II 

mer rabalder och blandade känslor. Det var framförallt ”Aurore Bunge” och ”I krig med 

samhället” som väckte uppmärksamhet. Carl David af Wirsén fattade sig kort om ”Aurore 

Bunge” och menade att novellens oanständighet skulle kunna väcka förtrytelse men att man 

besparas detta på grund ”af teckningens oafsiktliga befängdhet”.62 Han fann ”I krig med 

samhället” än värre men erkände ändå att samlingen har stilistiska förtjänster. Han förutspådde 

också att den skulle bli väl emottagen av allmänheten.63 Leffler tog så illa vid sig att hon brevledes 

försökte rättfärdiga sig hos Wirsén.64 

 

Att Carl Warburg var positiv till novellsamlingen är inte helt oväntat. Han uppskattade både 

”Aurore Bunge” och ”I krig med samhället” och visade ingen moralisk indignation över 

                                                       
58 Sylvan, s. 36. 
59 Ibid., s. 49. 
60 Nordin Hennel, 1993, s. 523. 
61 Sylvan, s. 49. 
62 Ibid., s. 50. 
63 Ibid., s. 50. 
64 Ibid., s. 50. 
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innehållet eller författarinnan.65 Signaturen Robinson, pseudonym för Urban von Feilitzen, 

betraktade ”I krig med samhället” som Lefflers mogenhetsprov. Han ansåg henne vara en av de 

bästa berättartalangerna i Sverige vid den tidpunkten och han trodde sig veta att hon skulle få en 

lysande framtid även utomlands. Som Sylvan påpekar så noterade han också kvinnornas 

framskjutna ställning och begåvning inom litteraturen.66 

 

Sophie Adlersparre /Esselde/ vände sig mot den fula älskogen i ”Aurore Bunge”. Arlas kärlek 

däremot uppfattade hon inte som ful älskog utan som erotisk lidelse och inte en etisk.67 Ellen 

Key var en hängiven supporter till Anne Charlotte Leffler. Hon ansåg att ”Aurore Bunge” var

lysande och snillrik novell. Hon skriver till Leffler 28/6 1883 då hon läst Wirséns artikel att den 

gör henne ”så himlabefängt ond och rosenrasande, att jag skulle velat piska upp karlen!”.

 en 

                                                      

68  

2. ”En bal i societeten” 

2.1 Balen som motiv 
I sin intressanta artikel i Samlaren 2007 studerar David Gedin balen som motiv särskilt i 1880-

talslitteraturen. Balen som motiv finns inte hos de manliga 1880-talsförfattarna utan är ett 

kvinnligt motiv.69 Förklaringen till detta är att den ofta var en traumatisk upplevelse för den unga 

flickan. Det var där hon fick bekräftelse på sitt värde, allra viktigast från mannen. Balen var alltså 

inte ett nöje utan blodigt allvar, eftersom den var en stor del av tidens äktenskapsmarknad.70  

 

Hos Leffler finns balen redan i hennes debutverk Skådespelerskan. Balen skildras inte direkt på 

scenen men har en stor betydelse, då Esters uppförande under och efter den bal som ägt rum 

mellan dramats båda akter till slut driver henne från fästmannen tillbaka till teaterlivet.71 Novellen 

”Aurore Bunge” inleds med en bal där Aurore får ta emot två frierier, vilkas olikhet med varandra 

framhäver hennes status som baldrottning.72 I En sommarsaga från 1886 förekommer en 

dansafton, där den funktionshindrade flickan Ettys första och enda vals i livet skildras, liksom 

den drömvärld hon lever i.73 Förutom en rad middagsbjudningar finns en scen som i mitt tycke 

 
65 Ibid., s. 50. 
66 Ibid., s. 51. 
67 Ibid., s. 51. 
68 Ibid., s. 52. 
69 Nordin Hennel, 1984, s. 68. David Gedin, ”Att få lov: Kvinnor och baler kring 1880-talet”, Samlaren, 2007, s. 53. 
70 Nordin Hennel, 1984, s. 68 f. 
71 Anne Charlotte Leffler, Skådespelerskan och Under toffeln (Stockholm, 1883), s. 52-59, samt s. 69. David Gedin 
förtecknar i not 6 de baler han funnit i kvinnliga författares verk och där återfinns några av de baler Anne Charlotte 
Leffler gestaltar, dock inte alla vilket troligen beror på en definitionsfråga, se Gedin, 2007, s. 91.   
72 Anne Charlotte Leffler, ”Aurore Bunge”, Ur lifvet II (Stockholm, 1883), s. 3-11. 
73 Anne Charlotte Leffler, En sommarsaga, del I (Stockholm, 1886), s. 79 ff. Romanen är utgiven med titeln Ur  
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mycket påminner om balen och det är välgörenhetsbasaren i första akten av dramat Hur man gör 

godt från 1885. Vid denna ska den unga flickan Blanka spela en tablå av Edelfelts tavla Drottning 

Blanka, och i tablån bli sedd och uppskattad av publiken. I scenanvisningen framgår det tydligt att 

det är damerna som står i stånden och inte varorna de säljer som blir beskådade, och vilka av dem 

som blir uppvaktade och har besökare vid sina stånd och vilka som är förbisedda. Basaren tjänar 

samma syfte som balen i att vara en del av spelet på äktenskapsmarknaden och i dramat tydliggör 

den också dubbelmoralen, vilken är ett bärande tema dramat igenom. Noteras kan att flera av 

personerna på välgörenhetsbasaren och i dramat är desamma som i ”En bal i societeten” som 

Cecilia, Eugenie, major Lagerskiöld och även Arla och hennes syster Gurli.74 I replikerna har jag 

funnit direkta anspelningar på novellen tydligast när Gurli går omkring och säljer duschar av sin 

eau-de-cologne och hämnas på major Lagerskiöld för hans lumpna förförarknep i novellen: 

LAGERSKIÖLD (närmar sig Gurli, under det han bär med sig dufslaget). 
Fröken Gurli - hvilken lycka! Skall någon kunna sälja lotter till det här spektaklet, 
skall det vara fröken. Jag tror försynen själf har sändt mig fröken i nödens stund 
– 
GURLI. 
Till att bli er räddande engel - nej, tack! (Sprutar honom oförmodadt rätt i ansigtet, så att 
han ropar till och måste torka sig i ögonen med näsduken.) 
GURLI (räcker ut handen). 
20 öre – var så god! (Han ger henne pengarna, hon går hastigt ifrån honom […].75  

 

Så tydligt som i novellen ”En bal i societeten” finns dock inte balmotivet gestaltat i Lefflers 

övriga författarskap. 

2.2 Stil och berättarperspektiv  

En impressionistisk novell 

Både Britt Lohse och Lynn R. Wilkinson tar vid ett flertal tillfällen upp den impressionistiska stil 

som präglar ”En bal i societeten”. Birgitta Ney ger en rad kriterier för denna i sin avhandling om 

Stella Kleves författarskap. Hon hämtar dessa från en uppsats av Pihl Dahlerup och även från 

Torbjörn Nilsson, som skrivit om Bang som impressionist. En litterär linje skulle kunna vara att 

romantikerna såg anden i naturen, naturalisterna lagen och impressionisterna energin.76 Det 

sammanhållande i impressionismen är ljuset, vilket utnyttjas med vetenskapens hjälp. 

Utmärkande är: ”en ljus och lätt stil, särskilt inriktad på att fånga ögonblicksbilder och rörelse, en 

pseudoobjektiv berättarhållning och slutligen en författartyp med en förfinad receptivitet 

                                                                                                                                                                         
lifvet IV, och är i två delar. Jag har dock valt att ange själva romantiteln här. 
74 Anne Charlotte Leffler, Hur man gör godt: skådespel i fyra akter (Stockholm, 1885), s. 1-42. 
75 Ibid., s. 11. 
76 Birgitta Ney, Bortom berättelserna: Stella Kleve-Mathilda Malling (diss., Stockholm; Stehag, 1993), s. 136.  
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kombinerad med raffinerad teknik”.77 Ambivalensen i impressionismen mellan stämningar har 

med impressionistens gestaltande av rörelse att göra, istället för att berätta om ett skeende på ett 

realistiskt sätt, så skildras händelserna genom rörelsen; det som fångas och gestaltas i ögonblicket. 

Torbjörn Nilsson betonar de dramatiska elementen som viktiga, att läsaren ska se berättelsen 

utspelas framför sig. Det som skildras är liv och görs nästan med filmisk teknik. Han noterar även 

de grafiska uttrycken, användningen av kursiveringar, tankestreck och så vidare, vilket har till 

syfte att ge en illusion om att texten är autentisk och oretuscherad. Detta är jämförbart med 

impressionisternas penselföring, där man nästan ser penseln svischa över duken.78 En viktig 

utgångspunkt för att definiera impressionism är Sven Möller Kristensens forskning om dansk 

impressionism, vilken även Dahlerup utgår ifrån.79 Denna refererar även Lohse till. Möller 

Kristensen menar att genombrottsförfattarna använde sig av impressionismen då man 

eftersträvade objektivitet men inte ville använda sig av en vetenskaplig stil. Den pseudoobjektiva 

hållningen ger ofta framställningen en ironisk prägel.80 Lohse citerar Möller Kristensen: ”Det er 

impressionistens mål at give laeseren så fuldkommen en illusion som mulig. Man skal opleve 

prosafiktionen, som om man var vidne til et skuespil”.81 Det finns ingen liknande undersökning 

om svensk impressionism men impressionistiska drag finns hos till exempel Strindberg alltifrån 

Röda rummet.82 Att Leffler beundrade denna bok är alla de källor jag haft tillgång till eniga om.83 

Impressionismen är svårdefinierad idag eftersom många av dess stildrag har uppgått i det 

allmänna litterära språket. Lundevall exempelvis, skriver Ney, anser att den snarast är att betrakta 

som en icke oväsentlig gradskillnad av naturalismen. Ney menar dock i likhet med Pihl Dahlerup 

att det för den tidens läsare bör ha varit mer än ett retoriskt uttryckssätt eller en stil, att 

impressionismen i litteraturen, liksom i konsten ska uppfattas som en hållning.84   

 

Många av de drag som jag här angett som impressionistiska är desamma som dem Nordin 

Hennel tar upp som typiska för de kvinnliga texterna i hennes undersökning. Vad är det då som 

gör ”En bal i societeten” till en impressionistisk novell? Lohse och Wilkinson tar båda upp ljuset. 

Redan i novellens första rad dyker det upp: ”Alla ljusen vore redan tända och våningen tog sig 

                                                       
77 Ibid., s. 137. 
78 Ibid., s. 141. 
79 Ibid., s. 138. 
80 Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik (1983), 3. [utök.] uppl., (Göteborg, 1987), s. 157. 
81 Lohse, s. 137. 
82 Hallberg, s. 154. Ney, s. 139. 
83 Se till exempel Lohse s. 73, och Lynn R. Wilkinson, ”Gender and the gaze in Anne Charlotte Leffler's ’En bal i 
societeten’”, Scandinavian studies, 2006, s. 443. 
84 Ney, s. 138 f. 
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riktigt bra ut. Det var första gången den var festligt upplyst[…]”.85 De noterar också de visuella 

effekterna i novellen och belyser den vikt Lefflers studier i målning hade för hennes författarskap. 

År 1878 studerade hon måleriet i praktiken då hon var elev vid August Malmströms konstskola. 

Ellen Key skriver att Leffler fick frågan om inte detta splittrade henne men hon ansåg att det 

snarare hjälpte henne att koncentrera och utveckla den förmåga som är viktig för både skildrare i 

färg och i ord, nämligen den att se.86 Lohse har till och med funnit att Leffler presenterar ”En bal 

i societeten” som ”en målning ur Stockholms högsta societet” i ett brev till Molbech 29/2 1882.87 

Som en ram kring tavlan finns statsrådsfamiljen och duken där innanför fylls av bilder av ballivet. 

De visuella effekterna menar Lohse, kan föra tankarna till en samtida tavla av Ernst Josephson 

”En skandal i societeten”.88 Lohse poängterar också den sceniska kompositionen och att just 

denna novell är närmare dramat än de övriga i Ur lifvet I. Novellen innehåller en stor del dialog 

och slutar med en replik vilken kunnat föregå ett ridåfall.89 Jag finner det en smula underligt att 

vare sig Wilkinson eller Lohse tagit upp att novellen är grund för dramat En räddande engel. Jag 

anser, att det är intressant i sammanhanget då det styrker den impressionistiska diskussionen. 

Novellen ligger redan så nära dramat att den relativt enkelt har kunnat skrivas om till ett sådant. 

Det tillhör inte vanligheterna att Leffler har dramatiserat sina noveller. 70-talsnovellen ”Runa”, 

som hon aldrig tog med i någon av sina novellsamlingar, ligger till grund för Elfvan. Novellen 

"Moster Malvina" från Ur lifvet III:2 från 1889 är förlaga till enaktaren med samma namn som 

finns i Tre komedier; men novellen har inte, som ”En bal i societeten”, direkt transponerats till 

dramat, utan är den första delen av historien om Malvina som sedan fortsätts i enaktaren.  

 

Jag anser att impressionismen i novellen är ett medvetet grepp av Leffler. Jag instämmer i Neys 

och Dahlerups åsikt att det handlar om en hållning. Detta gäller inte bara de ovan nämnda 

impressionistiska dragen utan jag vill även lägga till de ambivalenta dragen i texten. Nordin 

Hennel menar att den kvinnliga texten liknar ett janus-ansikte. Detta beror på kombinationen av 

en svävande ton, vilken skapas av modererande ord ofta tillsammans med negativt laddade 

substantiv, adjektiv och verb samt som om -satser och konditional satsfogning, och förkärlek för 

absoluta och emfatiska uttryck.90 Kvinnotexten präglas på många sätt av polariteter och 

dubbelhet vilket Nordin Hennel kallar för textens ambivalensgenererande normbrott.91 Just 

                                                       
85 Wilkinson, s. 436. Anne Charlotte Leffler, ”En bal i societeten”, Ur lifvet I (Stockholm, 1882), s. 3. Sidhänvisningar 
till ”En bal i societeten” kommer fortsättningsvis att ges i den löpande texten. 
86 Självbiografin, s. 67 f, och Key, s. 77. Se även Wilkinson, s. 430. 
87 Lohse, s. 79. 
88 Ibid., s. 135. 
89 Ibid., s. 135 ff. 
90 Nordin Hennel, 1984, s. 32. 
91 Ibid., s. 32. 
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denna typ av ambivalens är inte så tydlig att jag anser att Leffler i novellen tillhör normalfallet för 

de kvinnliga författarna. Den ambivalens som finns i texten har mer med impressionismens 

stämningsskapande att göra.  

 

Det överensstämmer dock med novellen när Nordin Hennel skriver att kvinnornas färgadjektiv 

kan inordnas i en dyster skala där mörk är det mest frekventa. Utan att visa på en entydig bild, 

menar hon, att man kan säga att kvinnornas negativa adjektiv och verb har en högre 

känsloladdning än männens. Lägger man till bruket av negationer är kvinnornas texter dystrare 

och mer fyllda av opposition.92   

 

Man kan även lägga märke till det negativt laddade bildspråket. Nordin Hennel menar att de 

kvinnliga författarna ofta använder metaforer som anknyter till brist och förlust. Ofta brukar de 

ett inautentisitetens bildspråk, som exempelvis ”liksom i en dimma”, och ”som i en elak dröm”.93 

Dessa stildrag kommer i uppsatsen att bli tydliga i citaten från novellen.  

 

I beskrivningen av Arlas mor statsrådinnan förekommer kontrasterande adjektiv, vilka också har 

med ljus och mörker att göra. Dessa är som Wilkinson påpekar könsbundna. Här noterar jag att 

mörk förknippas med statsrådinnans offentliga klädsel, den mörka klänningen på balen, jämfört 

med det ljusa och privata, de ljusa kläderna hon bär på morgnarna och ”[h]ade hon fått råda, 

skulle hennes unga dotter, som ännu nästan var ett barn, nyss 17 år, fått uppträda på denna sin 

första bal i en enkel, hvit musslinsklädning, såsom unga flickor brukade i hennes ungdom, [...]”. 

(s. 7.) De mörka möblerna i våningens moderna möblering, ställs i kontrast till de ljusa möblerna 

man hade förut och dem som familjen fortfarande har i statsrådsparets sovrum. Mörk står alltså 

för männens värld, det offentliga och äktenskapet. Det ljusa hör samman med det kvinnliga, det 

privata och ungflickstidens relativa frihet. Tydligast visar det sig nästan i följande citat, liksom 

även hur männen dominerar och inskränker kvinnornas värld: ”Herrarne stodo ännu uppradade 

kring väggarna med chapeau claque under armen och bildade en mörk och värdig infattning till 

den ljusa och brokiga taflan af damernas toiletter”. (s. 18.)  

Berättarperspektivet 

Ofta har följande ögonblicksskildring från en salong på 1880-talet av Gurli Linder citerats om 

Anne Charlotte Leffler. Jag hämtar det från Nordin Hennel och det är inte utan att jag tycker att 

det kan stämma förträffligt på berättaren i ”En bal i societeten”: ”Men för sig själv sitter skarpt 

                                                       
92 Ibid., s. 32 f. 
93 Ibid., s. 83. 
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observerande Anne Charlotte Edgren. Man har intrycket att hon söker modeller och är en smula 

rädd för henne”.94 

 

I sin analys av ”En bal i societeten” studerar Lynn R. Wilkinson alla de blickar som förekommer i 

novellen och ställer sig frågan vem som är berättaren och var dess perspektiv finns. Hon tar fasta 

på Pierre Bourdieu och menar att förmågan att se är något man måste lära sig och denna förmåga 

är en produkt av historien och erfarenheten. Det är en sådan erfaren och mogen blick som 

skildrar Arla och hennes familj i början av novellen. Det är en blick som ser genom karaktärerna 

och deras repliker under balen. Ofta förenar sig berättarens blick med den unga oerfarna Arlas 

och det är stundtals svårt att veta var den enas börjar och andras slutar.95 Jette Lundbo Levy har i 

Victoria Benedictssons författarskap funnit en dubbel blick. Hennes bok Den dubbla blicken: Om 

att beskriva kvinnor: Ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap, där hon skriver om denna 

har blivit en viktig utgångspunkt för många av de forskare som studerat kvinnliga 1880-

talsförfattares texter. Hon sammanfattar den dubbla blicken:  

Den ena delen av den dubbla blicken är förmågan att se kvinnor utifrån. Det är 
den blick som får dem att te sig bristfälliga eller stelnade, det är den manliga 
blicken, som har svårt för att upptäcka den kvinnliga individualiteten. Men 
samtidigt, eftersom det är en kvinna som har denna blick, är den utan fascination 
eller lust. Med denna blick kommer kvinnors uttrycksform och självframställande 
att bli värdeuttryck och abstraktion, utan betydelse i sig. Som kompensation för 
den förlorade rikedomen förmår de kvinnor som omfattas av denna blick ingå i 
ett förlopp, utföra en rad även samhälleligt motiverade handlingar. Den blick 
som ser kvinnor utifrån tillför dem därmed ändå något genom att göra den 
tillfällighet som annars behärskar kvinnors liv åskådlig och därmed möjlig att 
begripa och ingripa i. […] Den inre blicken har, både i dagboksformen och i 
bekännelseformen, övervägande självdestruktionen och det kvinnliga lidandet 
som tema; det är visserligen autentiskt och känsligt men tenderar mot det 
formlösa och oavbrutna anhopningar av samma figur.96 

 

Ingeborg Nordin Hennel skriver med hänvisning till Luce Irigaray ”att manssamhället har 

privilegierat blicken”. Nordin Hennel menar att detta är nästan övertydligt i de texter av kvinnliga 

författare som har balen som motiv.97  

 

Min mening är att det i novellen handlar om en dubbel blick, där jag vill betona det kvinnliga 

perspektivet i den yttre blicken. Lundbo Levys definition av den dubbla blicken är fruktbar och 

genial men den går inte att direkt översätta till Lefflers författarskap. Min syn på den dubbla 

                                                       
94 Ibid., s. 56. 
95 Wilkinson, s. 431 f. 
96 Jette Lundbo Levy, Den dubbla blicken: Om att beskriva kvinnor: Ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap, 
(1980), övers. (Enskede, 1982), s. 164 f. 
97 Nordin Hennel, 1984, s. 68. 
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blicken hos Leffler skiljer sig hårfint från Lundbo Levys definition men den skillnaden är viktig. 

Som det inledande citatet visar var Leffler en erkänt god iakttagare. I vad man kan kalla en 

Lefflersk form av dubbelblick, så är den yttre blicken tveklöst kvinnlig. Den är den blick som 

Wilkinson kallar mogen och erfaren. Den tillhör en kvinna som har lärt sig det patriarkala 

systemets spelregler och genomskåda och kritisera dem. Den tas ofta till utgångspunkt för 

skildringar av kvinnoerfarenhet. I sin mest koncentrerade form uppträder den i jämförelsen 

mellan två kvinnor, där skillnaden tas till utgångspunkt för att beskriva kvinnans inre och också 

på så sätt klargöra ett helt budskap. Denna koncentrerade form finns i novellen och jag 

återkommer till den. Denna antipatriarkala blick avslöjar, ibland obarmhärtigt, både kvinnors och 

särskilt mäns beteende.  

 

Jag vill fästa uppmärksamhet vid en annan aspekt av den kvinnliga berättartekniken. Nordin 

Hennel skriver att de kvinnliga författarna hade både estetiska och sociala skäl att vara försiktiga i 

sina texter. Något som hade sin grund i den manliga misstänksamheten mot intellektuella och 

skrivande kvinnor.98 Av den anledningen skriver de sina texter i tredje person trots sitt starka 

känsloengagemang, vilket skulle ha kunnat tas som utgångspunkt för att skriva jagberättelser.99 

En annan försiktighetsåtgärd är att de kvinnliga författarna lägger starka emotionella uttryck 

tankereferat eller direkt anföring. På det sättet kan författaren slippa ta ansvar för det som sägs 

eller tänks. Denna maskeringsteknik används till exempel när den kvinnliga författaren vill 

diskutera författarinnans låga status och villkoren för hennes skrivande.

till 

                                                      

100 Detta gjorde att många 

kvinnor publicerade sig under pseudonym.101 Nordin Hennel citerar ett stycke ur ”En bal i 

societeten” för att illustrera detta, nämligen det första samtalet mellan Arla och Major 

Lagerskiöld.102  

»Fröken skrifver bestämdt vers?» inföll Lagerskiöld ironiskt. 
Hon rodnade till och slog ned ögonen. 
»Hur kan majorn tro det?» 
»Fröken uttrycker sig ju så poetiskt. Ämnar kanske fröken publicera något?» 
»O!» utropade hon med skolflickaktig patos. »Publicera! Mina innersta och 
heligaste tankar och känslor skulle jag prisge åt offentligheten. Nej, de skola 
begrafvas med mig, jag har skrifvit en förordning om, att de skola gömmas under 
min hufvudkudde, då jag lägges i min kista.» 
»Det har fröken gjort rätt i», sade han, skrattande. »Jag kan inte tänka mig fröken 
uppträda som författarinna.» 
»Hvarför det?» 
»Ty fröken är skapad till något helt annat, det säga mig frökens ögon.» 

 
98 Ibid., s. 14. 
99 Ibid., s. 16. 
100 Ibid., s. 17 ff. 
101 Ibid., s. 21. 
102 Ibid., s. 17. 
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»Hvad säga då mina ögon?» frågade hon och slog upp dem vidöppna, som ville 
hon låta dem undersökas af en ögonläkare. (s. 37 f) 

 

Ett annat ämne som avhandlas är uppfattningen av teaterkonsten där Arla och männen omkring 

henne skiljer sig åt. Jag finner här samma typ av maskeringsteknik. Leffler låter Arla ge uttryck för 

de åsikter hon själv hade som ung. Hon hade själv varit påverkad av religionen och inte varit på 

teatern förrän hon förlovade sig.103 Arla, som är en intelligent flicka med gott och kritiskt 

omdöme, ger uttryck för den sanna konstuppfattningen medan männen mer är intresserade av 

skådespelerskan i fråga och konsten reduceras till att de ser den konstutövande kvinnan som ett 

erotiskt objekt. I samtalet med en av sina kavaljerer om teatern uttrycker hon sig tydligt, när han 

menar att hon nog kommer att uppskatta teatern när hon blir mer van. 

»Det säger pappa också. Men jag vill inte bli van. Jag vill inte så förlora mitt sunda 
omdöme, att jag tycker att det som är osant och lumpet är skön konst — jag vill 
inte komma till den punkt att nöja mig med fröken Berg som ersättning för 
Shakespeares Julia.» 
Kammarherren såg brydd ut; han gaf sin dam en lång, förvånad blick ur sina 
stora, utstående, ljusblå ögon. Derefter tog han sitt parti, lade armen om hennes 
lif och dansade ut. Hon var omöjlig att tala med, den der flickan. Hon var så 
bortkollrad. Det var just genom fröken Berg, som han för sin del hade fått syn på 
Shakespeares Julia. Pjesen var egentligen fördömdt tråkig — men lilla Berg var 
förtjusande — både på scenen och mellan kulisserna. (s. 34 f) 

2.3 Manlig närvaro i texten 
Nordin Hennel skriver att den kvinnliga texten präglas av att kvinnor och män tillhör olika 

system, rör sig i olika världar, vilket är ett av exemplen på den kvinnliga textens ambivalens. De 

kvinnliga huvudpersonerna drömmer om den perfekta parrelationen men samtidigt ser de kritiskt 

på den manliga världen. Detta gör att mansskildringarna ofta är hårda och bittra, särskilt hos 

Anne Charlotte Leffler.104 Trots mannens brister dominerar han texten, precis som han 

dominerade det slutande 1800-talets värld. Han blir förutsättningen för den kvinnliga existensen, 

därför får kärleken och bristen på kärlek större utrymme hos kvinnliga än manliga författare. ”I 

de förra dröms den romantiska drömmen om det totala och livslånga samförståndet mellan 

könen. Men där skildras också hur kvinnans hela tillvaro slås i spillror, om detta projekt 

misslyckas.”105 Att kvinnorna är så upptagna av temat beror på att det säkraste för en 

medelklasskvinna var att bli gift. Utan utbildning för något annat var äktenskapet vägen till liv 

och om samförståndet med mannen uteblir upplever kvinnan en existentiell kris som leder till 

                                                       
103 Key, s. 28. 
104 Nordin Hennel, 1984, s. 41. 
105 Ibid., s. 41 f. 
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känslor av ensamhet och övergivenhet.106 Leffler skriver följande långa stycke om den unga 

flickans situation till sin bror Gösta redan 1875:  

En flicka […] får aldrig höra talas om att hon har någon annan uppgift än att 
kläda sig väl och vara behaglig (samt möjligen sy och spela litet och ”taga fram” i 
skafferiet) för att kunna få sig en man. Om hon också ej direkt får höra detta i 
hemmet och ej heller medvetet gör det till sitt lifs uppgift, så ligger det dock så att 
säga i luften, att hela det sätt på hvilket hennes lif inrättas från hennes sextonde 
år, bidrager att beröfva henne all lust för något egentligt arbete. Hennes lif blir ett 
slags mellantillstånd, ett slags väntningstillstånd utan mål, utan några bestämda, 
bjudande plikter. Och hur kan man begära, att ett 16 års barn, utan andra 
kunskaper än de mest primitiva, skall äga nog själfständighet, nog omdöme, nog 
karakter att inse det skefva i sin ställning och skapa sig en annan tillvaro?107 

 

En flickas första bal, då hon kom ut eller presenterades, som man sa var en stor händelse i 

hennes liv. Hon skulle bli vald av – och välja en man som skulle bestämma det mesta för 

återstoden av hennes liv. ”För de flesta unga kvinnor bör det ha varit denna dag de för första 

gången på allvar skulle betygsättas utifrån sin bakgrund. Deras uppförande och framträdande 

skulle offentligt värderas, deras förhoppningar näras eller stäckas.”108 Kvinnans roll var dubbel, 

som ungmö skulle hon vara oskuldsfull, underdånig och okunnig medan hon som gift skulle klara 

av alla plikter som maka och mor, vilket innebar både skötsel av hemmet, graviditeter och 

barnafödande samt uppfylla sin makes sexuella behov. ”Den aktiva handlingskraft som skulle 

krävas av modern och makan fick inte förorena det passiva objekt som skulle väcka mannens 

begär”, vilket av Carl David af Wirsén kallades för ”kvinnans dufvosinne”.109 Det är tydligt i 

balsituationen. Kvinnan skulle vara okunnig om de krafter av social och ekonomisk natur som 

rådde där. Gedin skriver att berättelserna präglas av dubbelhet. Det som framhålls är det naiva 

och oskuldsfulla, ”det av kunskaper om sällskapslivet ännu oanfrätta”, vilket till exempel namnet 

Arla signalerar. Det kyligt kalkylerande i sökandet efter en lämplig äktenskapspartner, alltså 

äktenskap som inte ingås på grund av kärlek, fördöms, men kärleken måste bygga på solid 

ekonomisk och social grund.110  

 

Denna slutsats stämmer inte riktigt på ”En bal i societeten”. Den samhällskritik som levereras 

handlar om vägen till äktenskapet och den typ av äktenskap som ingås. Det som kritiseras är att 

den unga flickan hålls i okunnighet om livet och den dubbelmoral som råder. Det gör att hon i 

valet av make inte kan förstå och genomskåda vad som omger henne, medan männen däremot är 

fullt medvetna om de spelregler som råder. Desillusionen skildras därför i tre steg i novellen. Det 

                                                       
106 Ibid., s. 42 ff. 
107 Key, s. 25 f. 
108 Gedin, 2007, s. 55. 
109 Ibid., s. 55. 
110 Ibid., s. 56 f. 
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mest uppenbara är Arla vars desillusion gäller den första romantiska kärleken. I nästa steg skildras 

den nygifta unga friherrinnan Lejonstedt. Hon blir varse att äktenskapet och den man hon gift sig 

med inte är som hon trott. Det sista steget är statsrådinnan vars illusioner sedan länge är 

krossade. De tre männen är nästan karikatyrmässigt skildrade och är snarare typer än porträtt av 

verkliga personer. Männens huvudsakliga roll i texten är att belysa kvinnornas situation. De 

manstyper som förekommer är förföraren, den alkoholiserade och utlevade adelsmannen samt 

hustyrannen. Den sistnämnde har en dubbel roll då han även är Arlas far och helt cyniskt 

använder sin dotter som en vara och en del i sin egen karriärsträvan.  

Då han nu beslöt att gifva en bal för societeten, i stället för ett par middagar, som 
han förut hade tänkt, var detta förnämligast för att han skulle få ett tillfälle att 
presentera sin dotter, som han hoppades skulle göra större lycka än modern. Hon 
var visserligen, också hon, allt för tyst och allvarsam samt ej på långt när så 
vacker som den yngre systern, Gurli; men han var tillräckligt fruntimmerskarl för 
att inse, att det dock fans något hos henne, som skulle komma henne att bli 
mycket firad. Det hade mer än en gång händt att ett ofrälse statsråd, tack vare en 
vacker dotter, fått en sådan ställning inom societeten, att man glömt hans 
härkomst. Man skulle nu i afton pröfva makten af Arlas 17 år och framför allt af 
en annan egenskap hos henne — ett visst, hemlighetsfullt, obestämbart något, 
som kallas »karltycke». (s. 11 f) 

 

Ytterligare ett tema är representerat bland männen i novellen och det är motsättningen mellan det 

framväxande borgerskapet och den gamla adeln. Båda dessa förhåller sig till Arla. Borgerskapet 

representeras förutom genom den negativt skildrade fadersgestalten av byråchefen Örn, den ende 

mannen som är positivt skildrad, och adeln representeras av förföraren major Lagerskiöld. 

 

Fram till dess att Arla blir uppbjuden av major Lagerskiöld är hon harmonisk. Glatt och 

frimodigt dansar hon såväl med den läspande löjtnanten som med den aristokratiske 

kammarherren. ”Hon ser blyg ut, men hon för sig dock mycket lugnt och yttrar sig med en 

säkerhet och sjelfständighet, som förvånar.” (s. 30.) Den beskrivningen av Arla tydliggör att hon 

trots sin begåvning blir ett offer för Lagerskiöld och det beror på den oskuld hon är uppfostrad 

till. 

 

Majoren är flintskallig och har sneda ögon. Han är allmänt känd för att ha stor framgång hos 

kvinnor. Hans sport är att kurtisera dem för att sedan strunta i den för tillfället utvalda. Han är en 

satiriskt tecknad Romeo och han kallar också Arla för ”en Julia” (s. 38). Författaren är noga med 

att se till att läsaren vet hur han är dels genom beskrivningen av honom och dels genom vad han 

tänker: ”Det är tusan så synd, att en så söt flicka redan skall vara impregnerad med moderns 

pietistiska ideer [...] men jag skall nog bota henne, jag”. (s. 35.) Gedin skriver, att den borgerlige 

mannens mer diskreta affärsdräkt kom militärer att framstå som överdådiga, vilket kan ha varit en 
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orsak till att officerare ofta framställs som förförare. Den nöjeslystne löjtnanten har i litteraturen 

blivit en manlig motsvarighet till den kvinnliga kokotten. Löjtnant var den lägsta officersgraden. 

Den innebar social status men samtidigt att man ännu inte behövt visa någon kompetens inom 

yrket. Det var alltså en typ av lekplats för societetens män oavsett ambitionsnivå. Gedin anser att 

Major Lagerskiöld kan hänföras till denna grupp.111  

 

Majoren går med energi in för sitt företag. I början av deras samtal beskrivs Arla som ”leende”, 

”lugn” och ”obesväradt” (s. 35 ff). Valsen som han dansar med energi eftersom ”han hade satt 

sig i sinnet att göra henne yr i hufvudet och ej släppa henne förr än hon var fullständigt berusad” 

(s. 39), utövar sin verkan och på grund av hennes blekhet slutar de dansen tvärt. 

Då han släppte henne märkte han, att hon vacklade och gjorde en famlande 
rörelse med handen. De stodo dolda bakom en tät rad af dansande par, så att 
ingen kunde se dem i detta ögonblick. Han lät armen ligga qvar om hennes lif 
och höll henne tryckt intill sig några sekunder. Hon stod der nästan medvetslös 
med slutna ögon och lade kinden emot sin bara arm, som ännu hvilade på hans 
axel sedan dansen. Hon vaknade först till besinning, då hon kände hans läppar 
vidröra sin arm — då ryckte hon till och slog upp ögonen samt såg på honom 
förvirradt och förskräckt, som då man väckes upp ur en dröm. Plötsligt började 
blodet att strömma tillbaka till hennes ansigte, så att hon blef purpurröd och tårar 
trängde till ögonen. 
Han kände, att han måste säga något för att förklara sitt uppförande. Mångårig 
praktik hade gifvit honom en viss fyndighet i sådana fall, och han framhviskade 
med ett ömt tonfall: »förlåt mig — jag visste inte hvad jag gjorde. Fröken var så 
blek —och jag blef utom mig af förskräckelse, då jag tänkte, att fröken kanske 
hade tagit skada af den häftiga dansen.» 
Hon lyssnade ifrigt till denna förklaring, men hon var ur stånd att svara honom, 
hon drog undan sin hand, som han med en vördnadsfull och bedjande åtbörd 
hade fattat, trängde sig förbi ett par personer och nådde dörren till 
toiletterummet. (s. 40 f) 

 

Hon är totalt oförmögen att se igenom hans billiga och banala förförarkonster, vilka mer verkar 

vara hämtade ur dåliga romaner än det verkliga livet.  

»Ja, det ligger en fruktansvärd afgrund mellan oss båda», fortsatte han åter det 
afbrutna samtalet. »Jag har lidit mycket — detta är ingen ursäkt, det vet jag, men 
det är dock ett slags upprättelse. Ack, det har funnits stunder, då jag icke tyckt 
mig kunna göra något bättre än jaga mig sjelf en kula genom pannan.» […] 
»Jag älskar dig», upprepade han nu. »Du är den enda, som jag någonsin älskat. 
Och om det inte nästan vore en synd att binda en så ren, ung tillvaro vid mitt 
mörka, förfelade lif, så skulle jag falla på knä framför dig och säga: blif min 
räddande engel! Endast genom dig kan jag besegra de mörka makter, som hittills 
beherskat mitt lif.» 
Han gjorde emellertid ingen min af att verkligen falla på knä, hvilket Arla nästan 
väntade. Hans benkläder voro allt för trånga, och dessutom ville han icke riskera 
att blifva sedd i en så narraktig ställning. (s. 62 f) 

 

                                                       
111 Ibid., s. 62, samt s. 99. 
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Arla varnas av både Cecilia och Aurore. Cecilia säger: ”[...] Det fins knappt i hela societeten 

någon flicka eller fru, som ser någorlunda bra ut, som han ej gjort en kärleksförklaring”. (s. 46) 

Arlas reaktion på detta är bara att hon tänker: ”Hennes mor hade haft bra rätt, som ej velat att 

hon skulle umgås med Cecilia — det var något så styggt hos henne”. (s. 47)  

 

Efter balen gör henne modern föreställningar för att få henne att inse majorens rätta natur men 

inte heller hon lyckas. Det är inte förrän Gurli avslöjar sina känslor för majoren och vad som 

passerat mellan dem som Arla förstår. Novellen slutar med Arlas desillusion och smärta.  

 

Baron Lejonstedt och hans mycket unga friherrinna har inte varit gifta mer än några dagar. Hon 

är en ”brukspatronsdotter från Bergslagen; farfadern som ännu lefde, var genuin bonde”. (s. 23.) 

Baronen är samma typ som major Lagerskiöld. Han är en vad man kan tänka sig fattig, 

alkoholiserad och utlevad adelsman. Han har endast gift sig med henne ”för hennes pengars 

skull, det visste alla, och derför fick man förlåta partiet”. (s. 23.) Det är i alla fall uppenbart för 

alla utom friherrinnan. Här kommer dubbelmoralen fram igen genom det acceptabla faktum att 

en man kan gifta sig för pengar medan den unga flickan hålls ovetande. Likheten i beskrivningen 

av baronen och major Lagerskiöld är slående, liksom teckningen av friherrinnan som lika ung och 

oskuldsfull som Arla. 

 

Det är under supén som den unga friherrinnan får sina illusioner krossade. Aurore iakttar noga 

följande episod: 

Hon fick i detsamma se baron Lejonstedt, som stod vid bordsändan och tömde 
ett glas champagne för sig sjelf. Då han satte ifrån sig det tomma glaset famlade 
han försigtigt med handen på duken för att känna sig för efter en tom plats, men 
slutade med att mycket varligt lägga ned glaset på ena sidan i stället för att ställa 
det. 
Hans unga hustru följde honom med en blick af häpnad; här öppnade sig 
oväntadt för hennes ögon ett bottenlöst svalg, om hvars tillvaro hon ej hade haft 
den minsta aning. Hon gick hastigt fram till sin man, lade sin arm i hans och såg 
upp på honom med sina kärleksfulla ögon, nu fulla af bestörtning och oro. 
»Du mår visst inte riktigt bra», hviskade hon till honom. »Skola vi inte fara hem?» 
»Fara hem», svarade han högt. »Visst tusan skola vi fara hem, min unge.» 
Han lade armen om hennes lif och såg på henne med något som skulle föreställa 
ömhet i sina dimmiga ögon. 
Hon rodnade djupt och tårar kommo henne i ögonen; hon kastade en blick full 
af blygsel kring rummet, rädd att någon skulle ha märkt denna scen. (s. 57 f) 

 
Händelsen får Aurore att upprört utbrista till Arla:  

»Undrar fröken ännu på, att jag har svårt att besluta mig för att gifta mig?» [...]  
»Såg fröken på henne, då hon först kom i afton? Man kunde inte misstaga sig på, 
att hon trodde sin man vara ett ideal. De ha inte varit gifta mer än en vecka — 
och att nu fara hem med honom!» (s. 58 f.) 
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Kritiken av äktenskapet och den totala desillusionen skildras i koncentrerad form i en jämförelse 

mellan Arla och modern. Detta görs genom dubbelblicken: 

Då man såg mor och dotter bredvid hvarandra, kunde man ej undgå att märka 
den påfallande likheten mellan dem. Arla var betydligt längre, men ansigtet var 
drag för drag det samma. Samma milda ögon, samma lilla fasta mun. Och ändå 
var det en stor olikhet i dessa ansigten, som kunde berätta en hel lefnadshistoria 
för den, som förstod att läsa. Hos dottern var det ögonens uttryck, som var det 
förherskande. Dessa ömma ögon kommo en att glömma munnens bestämda 
linie. Så hade det säkert också varit hos modern, då hon var ung, och då hon med 
en hängifvenhet och ett förtroende utan gränser lade sin hand i den ståtlige 
mannens vid sin sida och såg upp i hans vackra ansigte, der hon läste ädel 
mannakraft, men der en mer erfaren snarare skulle läst äregirighet och sjelfkärlek 
i förening med svaghet. Men den så småningom allt mer skärpta linien kring 
munnen berättade om ett äktenskap, der hustrun ej kunnat, såsom hon helst 
skulle velat, underordna sin vilja under mannens, utan der hon tvärtom måst 
kämpa för uppehållandet af sina grundsatser och för bevarandet af sin inre 
harmoni. (s. 14 f) 

 

Statsrådet är förmodligen urtypen för en uppåtsträvande ämbetsman. Han är framgångsrik i sitt 

yrkesliv och han är uppskattad av damerna i societeten, eftersom han för sig väl och ser bra ut. 

Det är dock skillnad hemma i hans roll som äkta man. Det är inte lätt för statsrådinnan att 

uppfylla sina plikter som hustru. Hennes och mannens åsikter är ständigt olika och det är hon 

som drar det kortaste strået, även om hon till slut är den som har rätt. Det gäller såväl barnens 

uppfostran som hemmets inredning, där hon vill ha kvar familjens ljusa och hemtrevliga möbler 

medan mannen vill ha nya moderna i en mörk färg. Som Wilkinson skriver ser han till ytan och 

hon försöker se under den. Han står för det offentliga och hon för det privata. Hon ser religionen 

som en motvikt till det ytliga livet.112  

 

Hon slipper inte heller ifrån att presenteras vid hovet, som hon velat, på grund av att maken i så 

fall inte kan delta i societetslivet som han önskar. Hon ger med sig på den punkten ”som 

statsrådinnan vanligen fogade sig efter sin mans vilja så snart det blott var fråga om en uppoffring 

af hennes egen personliga böjelse för att kunna vara så mycket fastare, då det gälde hennes barn, 

[...]”. (s. 9.) I äktenskapet måste hon alltså försaka alla egna önskningar och det är för mannen 

hon böjer sig och för barnen hon lever. 

Minnie och byråchefen Örn 

Wilkinson noterar den skoningslösa och ofördelaktiga skildringen av de manliga, aristokratiska 

gästerna. Hon anser dem vara skildrade som de sista resterna av en dekadent ras.113 Förutom 

                                                       
112 Wilkinson, s. 437. 
113 Ibid., s. 446. 
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baron Lejonstedt och major Lagerskiöld tycker jag ett tydligt exempel på detta är beskrivningen 

av greve Hans Kagg, som av alla förmodas bli Aurore Bunges man. Han är ”en af Sveriges 

förnämste ädlingar, tillhörande en af dessa gamla historiska slägter, hvilka visa en oroande 

benägenhet att dö ut”. (s. 21.) Han är den siste i sin ätt som för länge sedan ”flammat ut” och på 

grund av alla ingiften ”hade racen mer och mer försämrats”. (s. 21.) ”Grefve Hans’ hjerna var 

tämligen klent utrustad. [...] han läste aldrig, och han skref och stafvade sämre än sin 

kammartjenare.” (s. 21 f.) Wilkinson ser novellen som en möjlig intertext då Strindberg i förordet 

till Fröken Julie menar att hon ”är en rest från den gamla krigaradeln, som nu går undan för den 

nya nerv- eller stora-hjärn-adeln”.114 Jag anser att Wilkinson missar det som verkligen gör hennes 

åsikt intressant och rimlig. Det är det faktum att den ende man som skildras positivt i novellen är 

byråchefen Örn. Han är ”en mycket framstående man, och man vet allmänt att han har ett stort 

inflytande på statsrådet och [...] lär också vara hvardagsgäst i statsrådets familj, och man tror sig 

veta, att han skall blifva måg i huset”. (s. 24.) Det sistnämnda önskar både statsrådet och 

statsrådinnan och det är enda gången i novellen de är av samma åsikt. Han är ”allvarsam och 

tystlåten” (s. 24 f). Till skillnad från major Lagerskiöld som ett flertal gånger i novellen beröms 

som god dansör så dansar han ”icke väl —det syntes att han ej var mycket öfvad” (s. 25). Detta 

blir en positiv egenskap, då han är en duglig, borgerlig tjänsteman som ägnar sig åt sina plikter 

och åt att komma någon vart, istället för att som den redan omtalade ofördelaktigt skildrade 

adlige löjtnantstypen ägna sig åt societetens nöjesliv.  

 

Historien mellan byråchefen och Minnie visar också en annan sida av spelet på 

äktenskapsmarknaden. Minnie är den enda unga flickan som inte har författarens sympati och det 

anser jag beror på att hon vad det verkar godvilligt anpassar sig till det patriarkala systemet. Hon 

beskrivs som:  

[...] en liten obetydlig flicka med ett mycket vanligt utseende, men med två rader 
perlhvita tänder samt små gropar i kinderna då hon skrattade, hvilket hon nästan 
alltid gjorde. Hon var mycket omtyckt af alla herrar, så mycket mer som hon var 
en ovanligt huslig flicka, som allt ifrån barndomen hade haft sitt eget lilla skafferi 
med sina egna syltburkar, och som icke visste något mer förtjusande än att gå i 
hushållet — det brukade hon tala om för alla — näst att dansa, förstås, ty det var 
ändå det roligaste, som fans på jorden. (s. 52) 

 

Minnie har alla de kvinnliga dygder en ung flicka borde ha. Det enda som inte är fulländat hos 

henne är handstilen, vilken hon förmodligen inte, till skillnad från mer intellektuellt intresserade 

medsystrar hunnit öva upp, eftersom hon hjälpt till i hushållet. Här skildras ett omvänt 

                                                       
114 Ibid., s. 446. 
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perspektiv. En god och oskuldsfull man, som inte förmår genomskåda en beräknande kvinna 

som har alla äktenskapsmarknadens regler klara för sig. 

2.4 Hörbar och tyst kommunikation 

De kvinnliga författarna använder sig mer av direkt anföring i sina texter. I replikskiftena 

förekommer inte dialoger mellan män. Samtalen förs mellan en man och en kvinna, eller två 

kvinnor, då alltid mellan äldre kvinnor eller en äldre och en yngre kvinna. Samtal mellan yngre 

kvinnor har Nordin Hennel enbart funnit i ”En bal i societeten” och det är samtalet mellan Arla 

och Gurli som är systrar.115 I novellen har jag hittat även samtalen mellan Arla och Cecilia och 

Arla och Aurore men både Cecilia och Aurore ser jag som tillhörande de äldre kvinnorna, kanske 

inte så mycket i kraft av sin ålder som av sin större erfarenhet. Helt klart är att de har en 

överordnad och dominerande position i samtalen gentemot Arla. Några vänskapsrelationer 

mellan jämnåriga flickor förekommer inte. Samtalen mellan äldre och yngre kvinnor består till en 

del av dem mellan mödrar och döttrar. Nordin Hennel skriver att mor-dotterrelationen är ett 

kvinnligt motiv.116 I novellen förekommer en rad mor-dotterrelationer och jag kommer närmare 

att studera dem senare i detta avsnitt.  

 

I samtalen mellan en kvinna och en man dominerar mannen. Det är han som har initiativet och 

hans repliker är längre. ”Än en gång återspeglar textens ytstruktur den stora roll som tilldelas 

mannen i de kvinnliga författarnas fiktiva universum.”117 Läsaren vet dock hur kvinnan känner 

och tänker genom de paralingvistiska och extralingvistiska markörer som förekommer. Dessa 

bidrar tillsammans med dialogerna till att ge texten en scenisk framställning.118 Paralingvistiska 

markörer innebär exempelvis pauser, tvekljud, tonhöjd, röstläge och kursiveringar. Dessa gör 

texten mer emotiv. Männen talar alltifrån hjärtlighet och lugn till stränghet och otålighet, 

kvinnornas tal rör sig mellan viskningar, böner och stammanden till trötthet, likgiltighet och 

upprördhet.119  

 

De extralingvistiska markörerna består av kroppsspråkliga uttryck. Nordin Hennel diskuterar 

följande fysisk närhet och position, gester, till vilka hon räknar även viljestyrda uttryck som kläder 

och frisyr, samt ansiktsuttryck.120 Den tysta kommunikationen i de kvinnliga texterna uttrycker 

hjältinnornas känsloläge, frustration och förtinglingande, liksom deras behov av att få bekräftelse 
                                                       
115 Nordin Hennel, 1984, s. 46 f. 
116 Ibid., s. 70. 
117 Ibid., s. 48. 
118 Ibid., s. 48. 
119 Ibid., s. 50 f. 
120 Ibid., s. 52. 
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utifrån.121 Jag tycker att de extralingvistiska uttrycken är intressanta för analysen av ”En bal i 

societeten”. Det beror, förutom Nordin Hennels tolkning av dessa, på att jag anser att 

hjältinnorna också uttrycker sin opposition mot det patriarkala systemet i den extralingvistiska 

kommunikationen. Leffler lägger mycket vikt vid dem och min mening är att det åter är hennes 

dubbelblick som kommer till uttryck, genom den yttre iakttagelsen beskrivs det inre. 

Fysisk närhet och position 

Nordin Hennel skriver att fysisk kontakt är ovanlig både hos manliga och kvinnliga författare. I 

kvinnliga texter är den främst mellan en äldre och yngre kvinna och någon gång mellan man och 

kvinna men det är då beskyddande från mannens sida och skyddssökande från kvinnans.122 Detta 

stämmer inte på ”En bal i societeten”. Den fysiska kontakten förekommer vid en rad tillfällen 

särskilt då mellan Arla och major Lagerskiöld och den är av erotisk natur. Hon uppmanas av 

majoren att överlämna sig helt åt honom i dansen. ”[...] hon glömde allt hvad som omgaf henne, 

hon gled omedvetet mer och mer in i hans armar, tinningarna bultade och hennes hjerta klappade 

tätt intill hans.” (s. 39.) Strax efteråt inträffar den kyss som får Arla att med tårar i ögonen ta sin 

tillflykt till toalettrummet. Senare under kvällen, när Arla och majoren befinner sig i det lilla 

kabinettet så byts den romantiska kärleken för Arlas del snart i rädsla:  

Hon gjorde ej strax något motstånd; hade han i denna stund tagit henne i sina 
armar och burit henne bort utan att hon visste hvart, skulle hon blott funnit det 
helt naturligt. Hon hade endast en enda tanke — att hon var hans och att det ej 
fans något i verlden, som kunde skilja dem åt. 
Men detta varade blott några sekunder. Hon blef plötsligt rädd för honom och 
ville slita sig lös, och då han ändå sökte hålla henne qvar, flammade det till något i 
hennes ögon, som kom honom att släppa henne och resa sig upp med en 
vördnadsfull bugning, då hon i det samma lemnade rummet.  (s. 63 f) 

  

När de kvinnliga författarna anger position för yngre kvinnor görs detta ofta i samband med 

främlingskap och avståndstagande. Nordin Hennel exemplifierar med Eugenie som sitter ensam 

och bortglömd i ett hörn av balsalen.123  

Att iscensätta sig själv 

Gester i form av gång, handrörelser och huvudets hållning markerar skam, frustration och 

spänning och uppträder främst i samband med kvinnor i texterna. Till gesterna kan man även 

räkna kläder, frisyr och smycken, alla de medel vi har för att iscensätta oss själva. Det är också på 

                                                       
121 Ibid., s. 68. 
122 Ibid., s. 52. 
123 Ibid., s. 53. 
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det sättet kvinnorna i texterna uttrycker sig och det finns en rad beskrivningar av dåtidens mode. 

Mästaren på detta är enligt Nordin Hennel Anne Charlotte Leffler. 124   

Själviscensättningen handlar för kvinnorna om att bli bekräftade av den manliga blicken. Mannen 

är den som är aktiv, den som iakttar. Kvinnan är passiv, den som blir iakttagen.125 Nordin Hennel 

menar att i det privata ersätts mannens blick av spegeln. I kvinnotexterna återfinns ofta hjältinnan 

framför en sådan. Men kvinnan söker också identitet och självkännedom i sin spegelbild. ”Det de 

kvinnliga författarna visar genom dessa markörer är hur spegeln för kvinnan reflekterar bilden av 

en icke-person, d.v.s. en individ som i sig inte har något värde”.126   

 

Kvinnoklädseln är en symbol för lust och illusioner. Som Lundbo Levy skriver har både Simone 

de Beauvoir och Roland Barthes visat att kvinnoklädseln är ett medium för det som är förträngt i 

kulturen. Den är samtidigt ett tecken på erotiskt värde och på det som annars inte finns 

tillgängligt.127 Hon skriver vidare att mycket av individualiteten hos Victoria Benedictssons 

kvinnogestalter ligger i klädseln. Den ”är en signal och en sammanfattning av deras val i 

förhållande till kvinnligheten”.128 I Benedictssons författarskap kan man inordna klädseln på en 

värdeskala från koketteri till ickekoketteri och på samma sätt framvisande av rikedom till icke 

rikedom.129 ”Klädseln är för kvinnor det område där inre och yttre stelnar till en sorts bild där 

social bundenhet och upprorsvilja finner uttryck. Huden och ansiktsuttrycket blir en del av 

dräkten.130 Detta stämmer även väl in på kvinnorna i ”En bal i societeten”. 

 

Hos två yngre kvinnor i novellen har oskulden gett vika för desillusion. Det är Aurore Bunge och 

Cecilia. Empati är inte något som utmärker dem men de visar Arla visst intresse och de försöker 

på olika vis få Arla att inse ballivets tomhet. De har också en annan funktion i novellen och den 

är att de förstärker samhällskritiken av kvinnors möjligheter att förverkliga sig på något 

meningsfullt sätt. De ger också röst åt kritiken mot dubbelmoralen. Aurore kan tyckas vara 

lyckad. Hon är det mest frapperande exemplet i novellen på kvinnligt koketteri. Hon har både 

skönhet och rikedom och är mästarinna i att iscensätta sig själv. Hennes entré på balen är bland 

de mest citerade avsnitten i novellen och det är en mästerlig beskrivning varför även jag tar med 

den. Här kommer åter det kvinnliga perspektivet i den yttre blicken till uttryck. Aurores mål är att 

                                                       
124 Ibid., s. 54 ff. 
125 Ibid., s. 66. 
126 Ibid., s. 64 f. 
127 Lundbo Levy, s. 121. 
128 Ibid., s. 123. 
129 Ibid., s. 124. 
130 Ibid., s. 124. 
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bli bekräftad av den manliga blicken men det är kvinnornas reaktion över hennes iscensättning 

som refereras. 

Fröken Aurore Bunge, en af de mest tongifvande i modets verld och sedan 10 år 
tillbaka i obestridd besittning af skönhetspriset inom societeten, uppträdde i 
afton i en hudfärgad sidenklädning, som så tätt följde kroppens linier, att den på 
något afstånd var alldeles osynlig. Till och med spetsarna hade en dämpad, 
gulaktig färg, som sammansmälte med hyn, och för att ytterligare öka illusionen 
bar den vackra damen inga smycken -- ingenting fick draga blicken ifrån denna 
fulländade gestalt och detta vackra, ädelt formade hufvud, som satt högburet och 
djerft på en byst, hvilken i sin tvärskurna form liknade den Meliska Afrodites. 
Äfven håret var utan prydnader och i olikhet med det gängse modet högt upplyft 
från nacken, så att dennas vackra form med det rika hårfästet blef synlig. Hon 
försmådde t. o. m. den vanliga luggen, som af de flesta damer ansågs nödvändig 
för att gifva mer djup åt ögonen. Hennes hår hade en naturlig, vågformig böjning 
vid tinningarna, och pannan hade den låga och raka form, som luggen var afsedd 
att efterhärma. Ögonbrynen lågo som fina, svarta streck öfver ett par stora, 
mandelformade, glänsande ögon. 
Den utmanande enkelheten af hennes drägt i afton väckte stort ogillande hos de 
andra damerna, som alla hade prydt sig så mycket som möjligt, och de förklarade 
den vara höjden af koketteri. De voro dock vana vid de mest oväntade toilette-
infall af den bortskämda Aurore, som aldrig ville vara lik någon annan. Hon 
visste på förhand att hennes toiletter skulle efterhärmas och nyttjade derför aldrig 
samma klädning två gånger. Hon var förvånande uppfinningsrik och beredde 
societeten ständiga öfverraskningar. 
Hvar hon visade sig omgafs hon alltid genast af en flock beundrare. Hon blef nu 
stående midt på golfvet, lugn och öfverlägsen som en drottning, hvilken mottager 
uppvaktningar, och utdelande tämligen ljumma och stereotypa småleenden till 
höger och venster. (s. 19 f) 

 

Aurore vet sitt värde som kvinna och sätter ett högt pris på sig själv som äktenskapskandidat. 

Hon lägger inte ner fantasi och pengar i sin dräkt av estetiska skäl, utan snarare av erotiska.131 På 

en del sätt gör hennes skönhet och rikedom att hon kan tillåta sig samma privilegier som en man. 

Hon sätter sig inte i en vrå i balsalen som Eugenie utan hon står mitt på golvet som en 

drottning.132 Namnet Aurore kommer från den romerska gudinnan Aurora, morgonrodnadens 

gudinna, och även på detta sätt manifesteras hennes särställning. Ballivet tillfredsställer henne 

inte. Hon är oerhört uttråkad och likgiltig. Hon har något ”af trötthet och förakt” kring ögonen 

(s. 20). Hon säger till Arla:  

”Jag vet intet innehållslösare än sällskapslifvet. Men jag har ju också varit med så 
länge. Jag kan ju nästan säga att jag ingen gång börjat, ty när jag var liten var jag 
på barnbaler och sedan har det blott varit en fortsättning i samma  
stil.” (s.54 f)  

 

                                                       
131 Nordin Hennel, 1984, s. 58. 
132 Ibid., s. 66. 
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Hon kan inte besluta sig för att säga ja till grefve Kagg och inordna sig i äktenskapet. Jag anser att 

följande uttrycker hennes behov av att göra något meningsfullt och det enda sätt hon känner till 

är att utrycka sig genom sin skönhet och den manliga blickens bekräftelse.   

»Ibland har jag en sådan lust att gå in vid teatern, […] Kan fröken inte fatta hur 
spännande det måste vara att stå inför tusen menniskor och veta att man har 
deras hjertan i sin hand — att man kan få dem att skratta eller gråta efter behag 
och att veta att man kan använda alla sina naturliga resurser, att hvarje linie i ens 
figur, hvarje vacker rörelse, hvarje tonfall i stämman kommer till sitt fulla 
användande. Att vara vacker bara för att bli firad i en balsal, der äfven de mest 
medelmåttiga kunna göra lycka — det — —.» Hon höjde på axlarna och började 
fläkta sig med solfjädern. (s. 56) 

 

Andra alternativ hon drömmer om är att gifta sig med en konstberidare eller att vara fattig och 

behöva arbeta för sitt uppehälle. Som Nordin Hennel skriver kan man även se Aurore ”som ett 

offer för kvinnlig narcissism” genom hennes strävan att attrahera andra genom den egna 

kroppens skönhet.133 

 

Cecilia kan inte utnyttja balen till sin fördel, utan för henne är den destruktiv och tar hela hennes 

kraft. Under kollapsen i toalettrummet säger hon till Arla:  

»[…] Jag tål egentligen inte vid att dansa — doktorn har förbjudit mig det. Och 
nu är jag särskildt så trött, emedan jag varit på bal sex qvällar å rad.» 
»Tycker du då att det är så roligt att dansa?» 
»Nej — jag är längesedan trött på det», sade hon i jämrande ton.  
[…] Cecilia var egentligen en mycket vacker flicka, men såg redan efter tre vintrar 
i societeten betydligt passerad ut. Hon älskade djerfva färgsammansättningar och 
bar i afton en blodfärgad sidenrobe med en framvåd af ljusröd atlas, broderad 
med silfver. Det långa, rikt garnerade släpet låg uppkastadt bakom henne på 
chaiselonguens ryggstöd och bildade en egendomlig bakgrund till denna bleka, 
skälfvande och sakta qvidande gestalt. (s. 43 f) 

 
Kontrasten mellan den blodröda klänningen och blekheten tycker jag talar sitt tydliga språk. Hon 

är fångad i sin tillvaro och hennes energi kan inte få utlopp på något tillfredsställande sätt. Hon är 

medveten om att hon som kvinna är ett objekt men hon vill inte inordna sig i äktenskapet. Den 

fria kärleken såsom män kan få den är vad hon vill ha:  

”Nej; jag har aldrig sett någon man, vid hvilken jag skulle vilja binda mig, annat 
än möjligen för en kort tid – men för hela lifvet!  Hu då!” […]  
”Men kärleken är ju det största af allt. Skulle inte den räcka för ett helt lif – och 
ändå längre?”  
”Bah!  Så der tänkte jag också, innan jag kom ut i verlden. Men männen äro 
minsann inte sådana. Det fins inte en ibland dem, som är trogen.” […] ”Och det 
värsta är, ju sämre de äro, ju intressantare äro de ofta.” (s. 46) 

 

                                                       
133 Ibid., s. 67. 
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Hon kan dock inte ta kommandot och som Aurore se på männen med överlägsenhet. Aurore 

säger till greve Kagg med ett föraktfullt ögonkast: ”Vet grefven, att ni män äro  

afskyvärda” (s. 59). Cecilia däremot, är genast färdig att dansa igen när hon hör att major 

Lagerskiöld letar efter henne.  

 

Arlas ungdom och oskuld gör att hon inte själv förstår vad som pågår. Hon är ändå ett objekt 

som ska tilltala den manliga blicken och det är fadern som iscensätter henne till ett sådant och det 

är också han som värdesätter resultatet: 

Arla hade skjutit upp i höjden mycket hastigt och formernas utveckling hade 
blifvit efter ; men den ranka, finlemmade gestalten och det ungdomliga hufvudet 
med sitt rika, ljusbruna hår hade något af behaget hos en blomstjelk, som ej 
förmår att riktigt uppbära den tunga blomkalken. Dessutom var drägten ypperligt 
egnad att dölja bristerna och framhålla fördelarna af detta utseende: en hvit, skir, 
broderad tyllklädning, fodrad med blekrödt siden och garnerad med halfutslagna 
Tea-rosor. Sömmerskan hade visat ett verkligt konstnärsöga, då hon valt en 
sådan drägt till denna gestalt och denna friska rena hy, som ännu ej rynkats af 
nattvak eller vanstälts af puder. 
»Jag är mycket nöjd med dig», sade statsrådet efter slutad granskning och 
klappade den späda axeln, som lindrigt skälfvande stack upp öfver  
klädningen. (s. 15) 

 

Leffler har här poängterat Arlas oskuld och utsatthet genom blommetaforerna, både genom att 

Arla liknar en blomma och genom klänningens blomstergarnering av rosor, vilka står för det 

jungfruliga. Nordin Hennel menar att metaforer där kvinnan jämförs med ett barn, en blomma 

eller en sällsynt ört symboliserar det vegetativa, tillbakahållande och sammanhangslösa. Hon har 

dock främst funnit denna typ av metaforer i de manliga författarnas texter.134 Min mening är att 

beskrivningen av Arla poängterar det sköra och oförstörda. 

 

Kvinnan kan aldrig komma ifrån att iscensätta sig själv. Det gäller även för den kvinna som inte 

vill bli betraktad som ett sexuellt objekt. Genom en enda blick kategoriseras hon. Även det 

andliga hos henne tar form i klädseln och hennes koketteri kan då bestå i att hon inte är kokett.135 

Min mening är att statsrådinnan är ett sådant exempel. I novellen får vi vid flera tillfällen veta att 

hon har ett mycket fördelaktigt utseende om hon bara la sig vinn om det skulle hon se mycket 

ung ut. Statsrådet tittar ogillande på hennes ”höghalsade klädning och långa ärmar samt den 

något mormorsaktiga hårklädsel, som täckte hennes ljusa hår” (s. 7). När han förebrår henne 

svarar hon bara: ”Hvad skulle det tjena till att söka se ung ut, då man har en fullvuxen dotter” (s. 

7). Hon väljer alltså att iscensätta modersrollen istället för en kvinnoroll som erotiskt objekt. 

                                                       
134 Ibid., s. 79 
135 Lundbo Levy, s. 124. 
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Hennes yttre iscensättning går i samklang med bilden av henne som mor och inte som älskande 

hustru i äktenskapet. 

 

Den tredje extralingvistiska manifestationen som Nordin Hennel tar upp är ansiktet och 

ansiktsuttrycket, vilket som Lundbo Levy menar även kan hänföras till klädedräkten och 

iscensättningen. Det viktigaste är här ögonen som också ”transponerar” ansiktets alla nyanser.136 

I novellen är ögon, blickar och seende framträdande, vilket Wilkinson tar fasta på i sin analys. Jag

riktar enbart uppmärksamheten mot Arla och ska ge några exempel på hur beskrivningen av 

hennes ögon och blick förändras under novellen i takt med hennes egen sinnesstämning.  

 

                                                      

 

När hon tillsammans med föräldrarna tar emot gästerna är hon blyg. Hon står ”vid faderns sida 

och presenterades, neg djupt och litet skolflickaktigt och höll ögonen nedslagna” (s. 17). Nordin 

Hennel skriver att ögonrörelser som blunda, titta bort och ned inrymmer ett mått av fördöljande. 

I de kvinnliga texterna möter man kvinnor som inte vill eller vågar visa sina känslor eller vad de 

tänker.137 I början av dansen då Arla fortfarande är harmonisk och med naivitet och frimodighet 

konverserar sina balkavaljerer ser hon till och med ner på en man. Det är den läspande löjtnanten. 

Han är visserligen kortare än hon men om inte detta ägde någon ytterligare betydelse hade det 

knappast behövt påpekas i texten. 

»[…] Var det inte en förtjusande apparition, fröken Berg som Julia? En så lysande 
debut har man väl aldrig förr sett.» 
»Men inte tycker väl löjtnanten att det var Shakespeares Julia?» sade hon och såg 
ned på honom. Han var mindre än hon och han kände det just nu med ett visst 
obehag. (s. 32) 

 

Från och med att hon möter majoren och han börjar sin erövring av henne är allt förändrat, 

vilket även Wilkinson tar upp.138  

”Hon förskräcktes öfver detta ord utan att dock fullt förstå, hvad han menade 
dermed. Hennes ögon skulle vara — passionerade! Hon vågade ej mer se på 
honom efter detta, utan höll ögonlocken sänkta, då de dansade ut.” (s. 38.) 

 

Efter stunden i toalettrummet och samtalet med Cecilia möter hon åter majoren och har föresatt 

sig att vara värdig och inte låta honom förstå hur hon känner.  

Hon försökte att lyfta ögonen till hans ansigte […] Men det var omöjligt — det 
var som hade hon haft bly i ögonlocken, de ville ovilkorligen sänka sig.” (s. 47.) 

 

 
136 Nordin Hennel, 1984, s. 62. 
137 Ibid., s. 62 f. 
138 Wilkinson, s. 448. 
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Då balen är slut och det är dags att säga adjö till gästerna är, som Wilkinson skriver, Arlas pose en 

spegel av den hon har i början av balen men de nedslagna ögonen och hennes attityd har helt 

andra orsaker.139  

Hon visade sig ej åter förr än gästerna började taga afsked, då hon efterskickades 
af sin mor och kom in och stälde sig bredvid henne för att taga alla i hand. Hon 
hade underliga flammor i ansigtet och höll ögonen envist nedslagna. (s. 64.) 

Mor och dotter 

Nordin Hennel menar att i Lefflers författarskap är komplicerade mor-dotterrelationer ett 

återkommande tema. Mödrarna är ofta svaga och kan inte visa sina döttrar på några positiva 

livsmönster.140 Detta är även typiskt för övriga kvinnliga författare i Nordin Hennels 

undersökning. De dåliga mor-dotterrelationerna beror på att mödrarna ”har internaliserat 

patriarkatets syn på kvinnan som ett ting”, och där äktenskapsmarknaden är ett slags  

”sälja- köpa-inrättning”.141 Ofta saknas mödrarna helt och ersätts av en känslolös och kall 

styvmor, vilket är ett uttryck för besvikelse och hätskhet. Samma förhållande finns även i 

angloamerikansk kvinnolitteratur från 1800-talet.142 Nordin Hennel refererar till Simone de 

Beauvoir som tar upp förhållandet mellan mor och dotter i Det andra könet. Beauvoir menar, att 

barnets strävan efter självständighet är ett hot mot modern, då särskilt för identitetslösa och 

underordnade kvinnor i ett patriarkalt system. Kvinnorna kan där enbart känna sig överlägsna i 

förhållandet till barnen, särskilt döttrarna. När dottern går in i vuxenvärlden och därmed hotar 

modern reagerar denna med svartsjuka. Moderns förhållande till barnet hänger samman med 

hennes sociala belägenhet och om den är gynnsam kan också relationen mellan modern och 

barnet bli harmonisk.143 Nordin Hennel skriver, att mödrarna i de undersökta kvinnotexterna har 

upplevt samma typ av otillfredsställande ungflickstillvaro som döttrarna och de kommer därför 

”med plågsam automatik att se till att deras egen historia upprepas och den manliga blickens makt 

upprätthålls”.144  

 

Det finns en rad mor-dotterrelationer i ”En bal i societeten”. Liksom männen i novellen är 

mödrarna oftast tecknade utan sympati från berättaren. En del av dessa relationer använder sig 

Nordin Hennel av i sitt resonemang. En sådan är relationen mellan Aurore och hennes mor, av 

den anledningen väljer jag att lämna den därhän.145 De mor-dotterrelationer jag tar upp kan 

                                                       
139 Ibid., s. 449. 
140 Nordin Hennel, 1993, s. 524. 
141 Nordin Hennel, 1984, s. 70. 
142 Ibid., s. 71. 
143 Ibid., s. 72. 
144 Ibid., s. 72. 
145 Ibid., s. 70. 
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sammanfattas som: den patriarkala modern som vill tvinga in dottern i äktenskapet, den falska 

modern, rivaliteten mellan den vackra modern och fula dottern och slutligen den kärleksfulla men 

uppgivna modern. 

 

Amiralinnan som är mor till Cecilia och Minnie är känd för att lyckas skaffa bra partier åt sina 

döttrar och hon har gift bort fyra stycken. Minnie verkar inte orsaka henne några problem. 

Mellan henne och Cecilia råder dock öppen fiendskap. Modern finner henne underlig och trots 

att hon är den vackraste av döttrarna så motsätter hon sig alla moderns försök att gifta bort 

henne. Det nervösa anfall Cecilia lyckas avvärja tidigare på kvällen utbryter med full kraft efter 

kotiljongen. Ett skratt åt ett skämt blir allt högre och går inte att hejda. Det är då modern 

ingriper: 

Så fort ljudet af hennes skratt trängde till amiralinnans öron afbröt hon ett 
mycket animeradt samtal med ett par unga herrar och skyndade sig att taga reda 
på dottern. 
»Kom med mig in i toiletterummet och hjelp mig att fästa min plym», sade hon 
och tog tämligen hårdt i hennes arm. Mor och dotter utbytte en blick, full af iskall 
hotande stränghet å ena sidan och af trots och rent af motvilja å den andra. Men 
Cecilia hade i detta ögonblick ingen motståndskraft, hon lade sin arm i moderns 
och gick ut med henne. (s. 66)  

 

Eugenie, begåvad och uppskattad i hemmet, måste, trots att hon inte vill, delta i sällskapslivet. 

Hon har tillhört societeten i många år ”men hon hade ej varit mer observerad vid 17 års ålder än 

hon var nu vid 32” (s. 27). Hon har många bekanta bland herrarna men blir enbart uppbjuden till 

polka, vilket hon inte dansar. Hon måste vara med eftersom hennes mor vill delta och inte kan 

det utan sin dotter. Hon anser också att Eugenie måste gifta sig och hon kan inte hitta någon man 

om hon sitter hemma. Modern är falsk och ser aldrig till Eugenies behov utan bara till det yttre 

skenet och sina egna önskningar. Utåt sett är hon på sin dotters sida men hemma låter det 

annorlunda: 

”Lilla Eugenie är så difficile”, brukade hon säga till sina vänner. ”Och det tycker 
jag hon gör rätt i, jag kan alls icke med flickor, som kasta sig i armarna på den 
förste, bäste man, som anmäler sig. Det har hon efter mig, jag gifte mig också 
sent.” 
Men på tu man hand med dottern lät det på annat sätt. 
”Det är riktigt oförlåtligt med de många, naturliga fördelar du har — dina vackra 
drag, dina små händer och fötter, dina smakfulla toiletter — att du ändå ådrar dig 
så liten uppmärksamhet. Men det är bara för att du har ett så förbaskadt tråkigt 
sätt — en ung flicka skall skratta, prata och se vänlig och glad ut.” Ofvanpå detta 
tog sig friherrinnan en duktig pris snus. 
En tid skrattade också Eugenie jämt, både i tid och i otid; och friherrinnan sade 
belåten: ”Lilla Eugenie, hon är så liflig och barnslig”. 
Men en vacker dag skrattade hon så bittert öfver sig sjelf, att hon sedan återföll i 
den tråkiga genren. (s. 28 f) 
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Rivaliteten mellan den vackra modern och den fula dottern gestaltas av en mor som är av 

tvivelaktig ålder och har ingått sitt andra äktenskap. Hon koketterar utmanande för sin unge 

kavaljer. Hon är vid första påseendet vacker och försöker göra ett ungt och flickaktigt intryck. Ser 

man närmare efter är hon äldre än man först trott. Beskrivningen av henne och kavaljeren är full 

av erotiska undertoner.  

Den vackra modern och hennes kavaljer samtalade ej synnerligen lifligt med 
hvarandra. Deras konversation sköttes mest med ögonkast samt ett och annat 
framhviskadt ord bakom solfjädern.  
Nu tappade hon en blomma ur sin bröstbukett. Han upptog den och gjorde en 
bönfallande åtbörd, i det han gjorde min af att vilja fästa den vid sitt 
frackuppslag. Hon slog lekfullt till hans hand med sin solfjäder, tog tillbaka 
blomman och fäste den derefter sjelf i hans knapphål, hvarefter hon lutade sig 
mot honom och dansade ut. (s. 50 f) 

 

Sedan tidigare har hon en vuxen dotter. ”Det var en stackars gulblek, sjuklig varelse, som vuxit 

snedt, så att ena höften hängde och skuldran sköt ut.” (s. 50.) Arla får höra dotterns kavaljer 

eldigt tala om hur ung och vacker modern är och dottern svara med ”ett obehagligt, cyniskt 

leende [...] ’Tycker kammarjunkarn det’ sade hon. ’Åhja, så här vid ljussken och i stor  

toilette’”. (s. 51.) Detta får Arla att gripas av kärlek till sin egen mor. 

 

Statsrådinnan är den enda modersgestalt som är positivt skildrad och det råder ett kärleksfullt 

förhållande mellan henne och Arla. Hon beundras av Arla för sin anspråkslöshet. När Arla 

bevittnat episoden med den utmanande modern och hennes dotter så känner Arla medkänsla 

med dottern som inte kan hysa någon högaktning för sin mor.  

Hennes blickar sökte kärleksfullt hennes egen mor, som såg påfallande enkel och 
obetydlig ut i denna lysande samling, och som gick der så obemärkt och 
anspråkslös och företrädesvis uppsökte sina mer förbisedda gäster. Hon tänkte 
på, att hennes lilla mamma, som tog sig så föga ut i stora verlden, var allra sötast i 
sitt hvardagslag i hemmet och framför allt tidigt om morgnarna, då hon stod i sin 
ljusa morgonrock inne i barnkammaren och hjelpte till med småbarnens 
påklädsel, gaf den ena en kall öfversköljning och drog strumporna på den andra, 
allt under barnens skratt och jubel. (s. 51) 

 

Arla uppskattar med andra ord modern i hemmet, i intimsfären, med barnen, alltså allt som inte 

är förknippat med den manliga offentliga sfären. Det är också sådant statsrådinnan med sin djupa 

religiositet värdesätter. Statsrådinnan är dock rädd för den moderna världen som hennes döttrar 

ska komma ut i; hon är uppgiven. Trots kärleken till barnen är hon inte en mor som är en 

förebild för sin dotter. Arla är helt på det klara med att hennes föräldrar inte lever i ett lyckligt 

äktenskap och på grund av detta kan inte modern på ett tillförlitligt sätt övertyga henne om 

majorens bedrägliga natur. Arlas reaktion är istället:  
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»Mamma vet inte hvad kärlek är», tänkte Arla för sig sjelf. »Hon vet inte att den 
föds i ett ögonblick och räcker för hela lifvet. Hon har bestämdt aldrig älskat 
pappa. Då skulle de ej nu vara så ljumma i sitt sätt mot hvarandra.» (s. 78.)  

3. ”I krig med samhället” 

3.1 Introduktion 

Arla har varit gift i tio år när vi åter möter henne i novellen ”I krig med samhället”. Hon är gift 

med hofrättsrådet Örn, den tidigare byråchefen. Han hyrde ett litet hus av Arlas far för att i lugn 

och ro komma över att Minnie slagit upp deras förlovning. ”Sjukdomen var ej synnerligen 

allvarlig — han hade förälskat sig i ett småleende, som var lika blidt emot alla, och hon hade velat 

göra ett godt parti — men så hade hon funnit honom tråkig och slagit upp – det var hela den 

romanen.” (s. 126 f.) Arla led också av kärlekssorg. Hon var olycklig efter händelsen med major 

Lagerskiöld.  

 

Byråchefen kom snabbt över sin sorg då han observerade Arla och blev lika förälskad igen, 

eftersom han var ”skapad för äktenskapets och det husliga lifvets lycka” (s. 127). Arla sa ja, då 

hon ju inte trodde på någon mer lycka i livet och hon sa ja ”emedan hon aldrig kunde älska mer, 

men kände sig danad för det husliga lifvets stilla pligtuppfyllelse” (s. 128).  

 

Under novellen följer vi Arla i hennes sökande efter en identitet och i hennes försök att besvara 

frågorna om vad plikt och sanning egentligen står för. Åse Hinderaker anser att Arla har ett 

tudelat splittrat jag, liksom även Aurore Bunge. De har ett synligt jag som är knutet till deras 

kvinnoroll och ett som är dolt för omgivningen. Den dolda sidans känslor och behov hanterar de 

antingen genom att förtränga dem eller genom att leva ut dem i en drömvärld. Splittringen beror 

på kvinnornas snäva livssfär. De lever i en kvinnovärld som är konstituerad av mannens behov. 

Hinderaker menar att Leffler här kritiserar den borgerliga könsideologin. För att på det sättet 

skildra kvinnornas livsvilkor förutsätts en kvinnlig blick som kan se kvinnan inifrån. Detta anser 

Hinderaker är tydligt i ”I krig med samhället”.146 Ellen Key däremot anser den vara helt objektiv 

och lidelsefri.147  

 

Novellen är skriven i tredje person. Synvinkeln är övervägande Arlas men skiftar också till andra 

personers. Det är dock Arlas historia och jag menar att det till synes objektiva 

berättarperspektivet också indirekt är Arlas. Objektiviteten blir en dubbel blick, eller om man så 

                                                       
146 Åse Hinderaker, ”Kvinnen og betrakteren”, Edda, 1986:1, s. 57. 
147 Key, s. 61. 
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vill ett dubbelt perspektiv, på flera plan. Den dubbla blick som finns i ”En bal i societeten” 

återfinns även här. Arlas indirekta perspektiv tar sig allra tydligast uttryck i skildringen av 

hofrättsrådet som från början är ofördelaktig. Han framstår som en gnällig despot och 

hypokondriker. I takt med Arlas frigörelse blir beskrivningen av honom alltmer positiv. Det 

innebär att författaren ser med Arlas ögon. Arla är författarens alter ego även som författare. 

Detta antagande är inte så långsökt som det kan verka. Arla har redan i ”En bal i societeten” lånat 

drag av den unga Leffler och Lohse menar att Arla är en kortform av Anne Charlotte.148 Steget är 

därför inte långt att anta att Arla i novellen fortsätter att låna drag nu av den mogna Leffler. Arla 

är nästan 34 år när novellen slutar, den ålder Leffler själv hade när novellen skrevs. Namnet Arla 

kan också ses som inte bara representerande naivitet och oskuld utan också som någon som är 

för tidig. Vid den tid när novellen skrevs hade Leffler helt satsat på sitt författarskap men hennes 

make var från början emot detta och det innebar en kamp för henne att förverkliga sitt skrivande. 

Att Arlas desillusion delvis är Lefflers egen är inte särskilt kontroversiellt att tro. Hon hade 1883 

inte blivit den uppburna författare och medelpunkt i Stockholms litterära liv som hon sedermera 

kom att bli. Den irritation som kan märkas i beskrivningen av det sjukliga hofrättsrådet är 

möjligen en reaktion på Lefflers makes klenhet, vilken bland annat till hennes sorg orsakade deras 

barnlöshet.  

 

Hinderaker skriver att Arlas identitetskonflikt genomgår tre faser under novellen, vilka är knutna 

till den offentliga sfären som kräver en manlig identitet och den privata som kräver en kvinnlig. I 

början av novellen framträder två sidor av hennes personlighet. Hon är dels hustru och mor och 

har dels ett dolt jag, hennes nattsida. I den senare delen framkommer hennes tredje fas som 

övergångskvinna, en mer maskuliniserad kvinnotyp, vilket samtiden kallade för ”manne-

kvinne”.149  

 

Jag är inte enig med Hinderaker i synen på Arla. Min mening är också att hon genomgår tre faser 

i novellen men dessa är vad jag valt att kalla för hustrun, kvinnan och modern. De avlöser 

varandra i den ordningen men går även in i och överlappar varandra. I hustrurollen är hon passiv, 

”ett appendix till sin man” (s. 187), som Berndtson uttrycker det. Jag menar, till skillnad från 

Hinderaker, att hennes dagdrömmar och dolda jag är en sida av hustrurollen. Jag har valt att 

diskutera den sidan hos Arla under avsnittet Madonnan. Min förståelse i detta avsnitt grundar jag 

på Julia Kristevas text ”Stabat mater”. Min mening är att Arla inte har ett splittrat jag utan att det 

                                                       
148 Lohse, s. 123. 
149 Hinderaker, s. 57 f. 
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i hustrurollen är dubblerat. Arlas roll som hustrun avslutas med att hon ser Berndtsons stora 

drama. 

 

Kvinnan är den som börjar handla. Hon försöker där finna en identitet både intellektuellt och 

som jämställd älskande kärlekspartner. I den sista delen av novellen framträder Arla företrädesvis 

som modern. Hon är otillfreddställd med det liv hon lever och försöker att hitta tillbaka till 

barnen. Här står särskilt relationen till dottern i centrum och även hon inträder mer aktivt i 

handlingen. I hennes gestalt porträtteras tonårsflickan.  

 

Händelseförloppet skildras också i tre faser. Handlingen äger rum under en tidsrymd av cirka sex 

år. Under den perioden fokuseras tre olika tidpunkter, som tre nerslag i Arlas liv. Först möter vi 

Arla den sommar på landet då hon träffar Berndtson. De efterföljande två åren följer vi 

summariskt och till stor del i Arlas dagdrömmar. Nästa nerslag är den vinter och sommar då 

Berndtson återkommer till Sverige. Här följer vi utvecklingen fram till dess att Arla bryter upp 

från äktenskapet. Sedan gör handlingen ett tidshopp på tre år innan den slutliga desillusionen 

gestaltas. De tre år som gått återberättas i återblickar.  

 

Frågorna om plikt, sanning, kärlek, äktenskap och religion kommer fram i dialogerna mellan Arla 

och Berndtson. Han är katalysatorn i hennes utveckling. Han kommer in i hennes liv, som man 

kan ana är inskränkt och levs i en enda krets av människor med en enda livsåskådning, med helt 

nya perspektiv. Han synliggör också författarproblematiken. Han är bilden av författarkollegan. 

Arla tror sig kunna leva i ett kamratäktenskap med honom men i hans person finns istället hela 

den radikale mannens, (Strindbergsmannens), rädsla för intellektuella och skrivande kvinnor. 

Novellen utspelar sig därför på flera plan. Det mest synliga är historien mellan Arla och 

Berndtson men på ett mer dolt plan är det en uppgörelse med de manliga 80-talisterna. En viktig 

del i novellen är också att den är en replik till Et dukkejem. Man kan säga att Arlas utveckling i de 

två första faserna kan motsvara Noras dito, den passiva hustrurollen och den gradvisa frigörelsen 

som leder till uppbrottet ur äktenskapet. Leffler går dock längre dels genom att skildra smärtan 

och otillfredsställelsen i denna utveckling och dels i konsekvenserna för relationerna till barnen 

och för dessas liv. Desillusionen i novellen gäller, precis som ”I en bal i societeten”, kärleken. 

Den romantiska kärleken till major Lagerskiöld visade sig vara en falsk livsväg och Arla satsar på 

kamratäktenskapet, som också visar sig bli en besvikelse. Det hon har kvar är moderskapet men 

även det är problematiskt.  
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Ytstrukturen i texten är inte ambivalent på samma sätt som till exempel i ”En bal i societeten” 

men ambivalensen saknas inte. Den är mest tydlig när det gäller idealiserad moderslängtan i 

motsats till det verkliga moderskapet, och mellan den idealiserade kvinnosynen och den verkliga 

kvinnotillvaron. Texten har en mörk färg, vilket till stor del beror på de många negationerna och 

det negativt laddade bildspråket. 

3.2 Hustrun 

I hustrurollen har inte Arla någon egen identitet. Hon definieras helt utifrån och av maken. Detta 

är klart redan i novellens inledande rader, där deras äktenskap beskrivs. Den börjar: 

Arla hade snart varit gift i 10 år. Byråchefen Örn hade på denna tid avancerat till 
hofrättsråd och härmed nått den ställning, han hälst önskade sig. Han hade en 
liten förmögenhet, ett trefligt, komfortabelt hem och två snälla och synnerligen 
väluppfostrade barn. Hans hustru var icke blott allmänt ansedd för ett älskvärdt 
och behagligt fruntimmer, hon var också en god maka, mor och husmor, mycket 
religiös och med fasta grundsatser, hvilka delades af hennes man. Kort sagdt, 
hofrättsrådet Örns var ett lyckligt och aktadt par. (s. 125) 

 

Intrycket förstärks ännu mer några sidor längre fram då det står: ”Hofrättsrådets fru satt på sin 

veranda och sydde på ett barnförkläde”. (s. 128.) Det är enda gången hans äganderätt till henne 

slås fast så tydligt och då det inträffar i början av novellen är hennes position klargjord för 

läsaren. Att Arla har en annan åsikt om sitt äktenskap har man dock anat. Man får i texten veta att 

”Det var således med ett slags resignation af lyckan som Arla började sitt äktenskap” (s. 128). När 

hon sitter och småpratar med maken på verandan frågar hon om han kommer att vara kvar hela 

sommaren på landet ”med någonting af en flyktig skugga öfver ansigtet – i alla händelser icke 

med något uttryck af glädje” (s. 134).   

 

I sin första dialog med Berndtson, en dialog som handlar om religion, belyser han förhållandet till 

Gud och i människans bön med en konkret bild som hör till äktenskapet och får Arla att 

reflektera över detta: 

Arla rodnade starkt vid dessa ord. Hon kunde i själfva verket icke tänka sig, att 
hennes man skulle varit i stånd att yttra något så romantiskt, som att hans lif 
berodde på hennes ja — hans bön hade väl snarare varit en sådan där resignerad: 
»ske din vilja!» (s. 145 f) 

 
Ingeborg Nordin Hennel menar att det slutna rummet är en metafor som hos de kvinnliga 

författarna är ”instängdhetens emblem”.150 Arlas instängdhet anges tydligast i familjens 

glasveranda på landet.  Den står för det civiliserade, kultiverade, allt som har med hustrurollen att 

göra och är motsatsen till naturen som står för friheten, hennes ungflickstillvaro och 

                                                       
150 Nordin Hennel, 1984, s. 82. 
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dagdrömmar. Hjältinnornas benägenhet att öppna fönster i kvinnotexterna för att markera 

längtan bort och ut, kan knappast bli mer motsatt och mer innestängande än i bilden av 

glasverandan. I den finns hela känslan av att vara utomhus men den friheten är beskuren av 

glaset; friheten går inte att nå. Som om inte detta räcker så tillbringar Arla sina dagar i ett av 

glasverandans hörn, en position som signalerar undandragande. 

 

Det är som vanligt Berndtson som gör henne uppmärksam på hennes situation: 

Men säg mig, hur kan ni uthärda att sitta i det här skåpet dag ut och dag in en 
sådan välsignad sommar som i år. Ni måtte inte ha ett spår af natursinne. Är det 
verkligen möjligt, att ni aldrig längtar ut i skogen? — att ni aldrig känner något 
behof att ströfva omkring på obanade vägar och plocka blommor och rifva 
sönder er klädning på ett busksnår och kasta er baklänges i gräset och bara gapa 
för att låta era lungor fyllas af den ljufliga luften?» (s. 156)   

  

Att hon upplever att hon är instängd, kanske inte i ett skåp, men i ett fängelse framgår senare i 

novellen då Berndtson rest och hon sörjer över det och flyr bort i drömmarna om honom: 

Det var ju bara en dröm det hela — hon visste ej ens, om han älskade henne och 
hon trodde ej att han gjorde det — hon önskade icke häller, att så skulle vara, ty 
skulle han med ett enda ord afsigtligt antyda något sådant, så skulle hennes dröm 
brista sönder, hon skulle nödgas fly honom och stänga in sig igen i det fängelse, 
ur hvilket han befriat henne. (s. 170) 

 

I den fysiska närheten finns ingen ömhet och inte heller av det för kvinnotexterna betecknande, 

nämligen det beskyddande och skyddssökande. Den fysiska närheten präglas av konvention, som 

att gå arm i arm med mannen eller få en kyss på pannan. Arla blir till och med förhindrad att visa 

barnen ömhet.  

Hennes många moraliska principer trädde liksom emellan henne och barnen, hon 
ansåg sig skyldig att tukta och förmana dem och när hon ibland tog dem i knäet 
och öfverhöljde dem med smekningar påmindes hon af sin man, att det ej var 
rätt att smeka barn så där häftigt — det gjorde dem vekliga och sentimentala. (s. 
172) 

  

Arla är liksom modern i den tidigare novellen klädd utan all flärd. Hon iscensätter sig själv som 

Hustrun med stort H och Hofrättsrådinnan med detsamma. Det hon uttrycker i sin klädsel är 

”det konventionela och fruaktiga” (s. 164). Detta är något som krävs av maken. Det är viktigt att 

upprätthålla bilden av den perfekta familjen, något som inte alltid är lätt för Arla att uppfylla. 

Berndtson förebrår henne: 

»Om ni ville lägga bort den där hatten», sade Berndtson, som stod och betraktade 
hennes nedböjda hufvud. »Hvarför klär ni er alltid så mycket äldre än ni är? Den 
där stora plymen på hatten och den mörka färgen på era klädningar skulle passa 
er mor. Och hvarför blir aldrig er klädning skrynklig, som fröken Gurlis, eller ert 
hår lite upprufsadt af blåsten — åh, om jag en gång finge se er komma ned 
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uppifrån berget med sönderrifven klädning och nedfallet hår och solbrända 
händer och röd i ansigtet af värmen— hvad ni då skulle vara intagande!» (s. 159) 

 

Arla uttrycker aldrig vad hon egentligen tycker. Det visar sig både i den tysta och hörbara 

kommunikationen. Det beror inte på att hon inte skulle våga, tvärtom, ”Arla var aldrig rädd för 

att säga ut sin mening”. (s. 150.) Det handlar snarare om hennes pliktkänsla som förbjuder alla 

andra åsikter än dem som lämpar sig för en hofrättsrådinna. Rösten, ansiktsuttrycket och det 

oftast nedböjda huvudet avslöjar henne emellertid men mest av allt är det de vackra ögonen som 

förråder henne. De är svärmiska, ömma och själfulla, och de är ett släktdrag i familjen. Arlas 

undvikande och plikttrogna hållning visar sig till exempel i följande samtal som hon och Gurli har 

apropå hovvrättsrådets dåliga mage: 

»Vet du, om jag vore i ditt ställe, skulle jag vänja Otto af med det där pjåsket. Det 
är så otrefligt, när en man är så pjunkig!» 
Arla rodnade litet. 
»Det är inte snält sagdt af dig, Gurli. Du vet, hur ömtålig hans mage är.» 
Gurli smålog litet retsamt. 
»Stackars Arla — du måste naturligtvis försvara allting hos honom — till och 
med hans dåliga mage», sade hon. »Jag har alt gjort bra klokt som inte gift mig, 
jag — jag skulle aldrig kunnat bli så där pligttrogen.» (s. 129 f) 

 

När hofrättsrådet senare meddelar att han kommer att vara på landet ett par månader håller hon 

”ögonen på arbetet” (s. 134), så att den sänkta blicken inte ska förråda hennes känslor.  

 

Berndtson frapperas av hennes själfulla ögon på flera ställen i novellen. Med honom har Arla 

följande långa samtal om vad plikt innebär: 

[…] Ja, vet ni, det där hyckleriet, som ni hyllar i ord och lefverne — det — —» 
»Kallar ni det för hyckleri, att man söker uppfylla sina pligter ?» 
»Ja, ty det är inte pligter, det ni kallar pligter. En pligt är det att vara sig själf, att 
följa sin egen, innersta natur — och kan ni med sanning säga, att det är er natur 
att vara så där konventionel och cirklad — så inskränkt skulle jag vilja säga, om 
inte ordet i dagligt tal hade en annan mening än jag åsyftar. Jag skall säga er 
uppriktigt det jag har starka anledningar att misstänka, att hela ert lif icke är något 
annat än ett genomfördt hyckleri från början till slut.» 
»Åh Ni är verkligen älskvärd. Och hvilka äro de anledningarne?» 
»Jo — först och främst era ögon. Ja — det beviset är visserligen svagt, ty ni ha ju 
allesammans sådana ögon, som ej ha något motsvarande innehåll — åtminstone 
inte hos edra systrar — men hos er —jag kan ändå inte riktigt tro, att edra ögon 
helt och hållet bedraga […].  (s. 157 f) 

 

Det finns ett masochistiskt drag i Arlas pliktuppfyllelse. Trots att det plågar henne låter hon 

mannen läsa Berndtsons brev. Det leder dock till ett av hennes stora misstag eftersom han bryter 

kontakten med henne. 

Hon lät alltid sin man läsa brefven, oaktadt det pinade henne att höra hans torra 
litet hånfulla anmärkningar öfver den ungdomliga entusiasm, den reform- och 
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frihetsglöd, de andades. Men det öfverensstämde med hennes pligtkänsla att 
underkasta sig detta obehag. (s. 166)  

3.3 Madonnan 

Julia Kristeva skriver, att vi lever i en kultur där den helgade modern införlivas med moderskapet. 

Detta moderskap, menar hon, ”är fantasmen av en förlorad kontinent, livnärd av den vuxna 

människan, man såväl som kvinna. Det handlar dessutom inte så mycket om en idealiserad 

urmoder som om en idealisering av den odefinierbara relation som binder oss till henne, om en 

idealisering av primärnarcissismen”.151 Den kristna framställningen av modern dämpar den 

sociala ångesten och tillfredställer männen. Men Kristeva frågar sig vad en kvinna får ut av detta,

så att könens gemenskap fastställs trots det till synes oförenliga.

 

 och 

                                                      

152 Vårt förhållande till Maria

hennes förhållande till Jesusbarnet är prototypen för den mänskliga kärleksrelationen. Den går 

från sublimering till askes och slutligen till masochism. Den innehåller två grundläggande aspekter 

av den västerländska kärleken dels den höviska och dels den till barnet.153 Maria får i uppdrag att 

representera den yttre, världsliga makten. Det är därför hon som smyckas och får stå för all 

upptänklig rikedom, och inte Fadern eller Sonen trots att den sistnämnde är kung. Detta är en 

förvrängning av den kristna idealismen. När Maria senare får titeln Vår Fru är det en analogi med 

medeltidshovens ädla damers makt.154 Kärleken till den ädla damen representerar en social 

överträdelse men var inte en fysisk och moralisk synd. Maria och den ädla damen fick ett 

gemensamt: 

nämligen att vara blickpunkten för männens begär och längtan. Dessutom 
förkroppsligade damen såväl som den heliga Jungfrun, till följd av att de var 
unika och uteslöt alla andra kvinnor, en absolut auktoritet, som lockade genom 
att förefalla undandragen den faderliga strängheten. Denna kvinnliga makt 
upplevdes antagligen som förnekad makt, desto angenämare att tillägna sig 
eftersom den var både arkaisk och sekundär, en sorts ersättning för den verkliga 
makten i familjen och staden, men därför inte mindre auktoritär, en lömsk 
dubblering av den påtagliga falliska makten.155 

 

När kärleken till Damen och den heliga Jungfrun sammanfaller under 1200-talet färgas kärleken 

till henne av det omöjliga. Den heliga Jungfrun blir genom Blanka av Kastilien ”den höviska 

kärlekens centrum”, och den åtrådda kvinnan blir en aspekt av henne. ”Något som får alla 

kvinnor att lida och alla män att drömma.”156  

 

 
151 Julia Kristeva, ”Stabat mater”, Stabat mater - Julia Kristeva i urval, red. Ebba Witt-Brattström, övers.  
(Stockholm, 1990), s. 33. 
152 Ibid., s. 35 f. 
153 Ibid., s. 37 f. 
154 Ibid., s. 43. 
155 Ibid., s. 44 f. 
156 Ibid., s. 45. 
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Under 1300-talet sammansmälte den andliga uppfattningen av Maria som jämställd med Kristus, 

med en mer mänsklig moder. Hon framställs som fattig, blygsam och öm och hängiven mor. 

Detta leder till att moderskulten mer närmar sig en kvinnlig erfarenhet. Den inrymmer i sig också 

ett mått av kvinnlig masochism men även tillfredsställelse och njutning. Denna humanisering av 

kristendomen ledde till en tillströmning av människor till kyrkan.157     

 

Madonnadiskursen är högst påtaglig hos flera av personerna i novellen. De komponenter som 

denna inrymmer är väl inrotad i den västerländska kulturen och tydliggör konflikten mellan 

religiös inskränkthet och nytänkande men den ger även utrymme åt värdighet. 

 

Berndtson är en radikal, ung författare, en Strindbergsman, och religionen är något som han 

ständigt deklarerar att han är fri ifrån. Han är mycket av en typ eller schablon. Han benämns bara 

med sitt efternamn och hans förnamn relateras till som B. Hans åsikter är de allmänna för en 80-

talsförfattare. De definieras och diskuteras inte. Nordin Hennel skriver att Ture Stenström visat 

att ensamhetsmotivet är allmängods i 80-talslitteraturen. Hon konstaterar dock att i 

kvinnotexterna glorifieras inte ”solitären”.158 Min mening är att i Berndtson har Leffler just 

beskrivit en sådan solitär och hon gör det med en kritisk blick. Detta förstärks ännu mer av att 

det enda individuella som sägs om honom är beskrivningen av hans moderlösa barndom och 

frånvaron av fadern, som dessutom tjänat sin förmögenhet på ett tvivelaktigt sätt som krogägare. 

Berndtson slår sig fram ändå; ensam är stark, således. Det som framstår som en medveten 

målsättning från författarens sida är att visa motsättningen mellan hans radikala idéer och hans 

traditionella kvinnosyn. De radikala idéerna sträcker sig när allt kommer till kritan inte till att 

omfatta en frigörelse för kvinnan. Trots hans nytänkande sitter de gamla värderingarna djupt. I 

hans gestalt finns Lefflers syn på den manlige författarkollegan. Berndtsons känslor för Arla är 

sammansatta av längtan efter en idealiserad mors kärlek och tillbedjan till den idealiserade 

kvinnan. Under de delar i novellen där Arla skildras som hustru eller mor är hans moderslängtan 

mest påtaglig. Det markeras av deras inbördes position. Han brukar till exempel bikta sig för 

henne. Hans fria tänkesätt orsakar en del problem i hans relationer till Arlas familj och det är Arla 

som får tala honom till rätta, vilket gör att de får ett närmare förhållande till varandra. Arla faller 

också in i en sorts modersjargong gentemot honom. Deras inbördes relation klargörs på många 

sätt i den långa dialog som finns på sidorna 155-163. Den synliggör sidor hos både Arla och 

Berndtson och den har citerats vid ett flertal tillfällen redan. Noterbart är att i början av den står 

                                                       
157 Ibid., s. 46. 
158 Nordin Hennel, 1984, s. 40. 
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han nedanför verandan och hon sitter uppe på den. Han ser alltså upp mot henne. Arlas 

moderlighet poängteras genom de lekande barnen med vilka han är på samma nivå.  

Arla satt i sitt hörn på verandan, barnen lekte stillsamt nedanför. […] Kandidaten 
kom gående med en lång käpp i ena handen och i den andra en liten väska, 
innehållande en hängmatta och en bok. Han ämnade begifva sig uppåt berget, där 
han sådana varma, soliga eftermiddagar som denna brukade hafva sin favoritplats 
under en gammal eks löfrika grenar. Han stannade då han såg att Arla satt ensam 
på verandan, ändrade kurs och kom rakt fram till henne. Det var så sällan de 
hade tillfälle till något längre samtal, och han brukade ibland med afsigt begå små 
förseelser för att få anledning att bigta sig för henne. 
»Nå!» sade han nu och stannade nedanför verandan samt såg upp på henne, i det 
han tog hatten i hand och strök fingrarna genom håret. 
Han hade antagit en sådan ödmjuk skolpojksmin, att Arla ej kunde låta bli att 
draga litet på munnen. 
»Ja», sade hon, försökande att se allvarsam ut, »jag har börjat öfverge alt hopp om 
er -- jag har just tänkt att det inte längre tjänar något till att söka uppfostra er.» (s. 
155) 

 

Den första positionsförändringen mellan dem sker när Arla gråter över honom. För Berndtson är 

det tecknet på att hon tycker om honom och han springer upp till henne på verandan, en nivå av 

jämvikt, som visar sig bli betydelsefull för honom. Det är inte bara en vanlig sympati mellan två 

människor utan plötsligt flammar något till mellan dem, en lidelse, vilket förenar och förskräcker. 

I nästa ögonblick stod han bredvid henne uppe på verandan. 
»Gud välsigne er för dessa tårar», sade han med vek röst. »Det har aldrig förr 
någon gråtit öfver mig. Detta skall jag aldrig glömma.» Han drog häftigt till sig 
hennes händer och kysste dem. 
»Ni håller således af mig något», utbrast han. »Säg det — o, var uppriktig och 
naturlig nu — tänk inte på hvad som är passande eller inte – säg det öppet och 
utan förbehåll — bara de tre, fyra orden:  'Jag håller af er'.» 
Han höll fortfarande hennes händer, och hans ögon blickade lidelsefullt in i 
hennes. 
Hon såg upp på honom med ögonen ännu fulla af tårar. »Ja, jag håller af er», sade 
hon. 
Men i samma ögonblick hon sagt det, blef hon rädd för den betydelse han kunde 
inlägga i dessa ord och reste sig hastigt för att gå. Han sökte icke hålla henne 
kvar; den sinnesrörelse, som så plötsligt gripit honom, hade öfverraskat honom 
själf lika mycket som henne. (s. 162 f)  

 

I brevväxlingen mellan dem är det inte den verkliga kvinnan han vänder sig till utan det han 

uttrycker är en svärmisk modersdyrkan men också den höviska kärleken till den ädla damen. 

Genom henne kan han lyckas. Hans ideal är en kvinna som offrar ”alt, ända till sina grundsatser 

om rätt och orätt” (s. 179). Denna kvinnosyn kommer inte att förändras under novellen. 

Man säger att minnet af en älskad moder ofta kan skydda en yngling mot 
frestelser. Det är möjligt. Men jag eger ingen mor att minnas. Ingen människa i 
verlden skulle det vålla någon sorg, om jag råkade på afvägar. Jag eger mig själf 
helt och har ingenting, som håller mig tillbaka — ni gör det icke häller direkt, ty 
icke skulle ni sörja öfver mig, därtill har jag alt för liten plats i ert deltagande — 
och ni gör det ändå indirekt! Jag tänker mig altjämt, att jag skall stå till doms inför 
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er — jag står åter och åter i tankarna på den sandade gången nedanför er 
glasveranda och biktar mig — ja, ibland står jag till och med liksom en viss 
oförgätlig dag uppe på verandan — ni sitter med nedböjdt hufvud och gråter 
öfver mig — o, i sådana stunder vet jag icke hvad jag ej skulle vara i stånd till för 
att vinna ert gillande — i sådana stunder tror jag mig ibland ämnad att blifva 
något — jag var nära att säga, något stort. Ja, hvad skulle jag inte kunna bli, om ni 
räckte mig så mycket som yttersta spetsen af ert lillfinger till stöd.» (s. 167 f) 

 

Hofrättsrådet associerar Arla direkt till madonnan. När Arla beslutat sig för att lämna honom går 

han in i hennes lilla kabinett. På väggen hänger ”det stora kopparsticket […] som förestälde 

Riberas martyr och som han gifvit henne, då de voro förlofvade, emedan han tyckte att den 

bedjande Marias ögon liknade hennes” (s. 220).159 Arla och madonnan blir till ett och inför henne 

kan han ge luft åt sin sorg och sina frågor. Denna scen är första gången som hofrättsrådet skildras 

med sympati. Här är det han som kommer till uttryck och Arla är inte närvarande; han ses inte 

genom hennes blick. 

De knäppta händerna, de upplyfta ögonen, den smärtsamma dragningen på 
läpparna — var det inte hon själf, som stod där framför honom och bönföll 
honom att befria henne från det band, med hvilket hon frivilligt bundit sig vid 
honom och som nu var henne ett förhatligt tvång? Hur hade hon kommit till att 
afsky honom så? Hur var det möjligt – utan en missämja, utan ett ovänligt ord? 
Var hon en martyr och han hennes bödel, till vilkens förbarmande hon nu 
vädjade. Hvad rätt hade hon att se på honom på detta bedjande sätt – var ej tåren 
i dessa ögon, dessa hopknäppta händer en skymf mot honom? (s. 220) 

 

För Arla är inte likheten med madonnan något positivt. I männens ögon blir hon aldrig ett 

handlande subjekt. Hon blir enbart ett tomt objekt, ett dyrkansvärt ideal, utan egna tankar, 

känslor och behov. 

 

För Arla finns dock mycket tröst i madonnadiskursen. Hon är uppfostrad strängt religiöst av sin 

mor och religionen blir därigenom en trygg och tillåten flyktväg. Kristeva skriver att Maria är 

enastående i sitt slag. Den enda kvinna som är värdig Marias ideal är en nunna, martyr, eller som 

gift levande på undantag där de världsliga villkoren inte når henne.160 

 

Arla vill se sig själv på det viset. Hon drömmer i hemlighet om att bli nunna ”och lefva endast för 

andaktsöfningar. Men lika litet som nunnorna kunna förjaga alla verldsliga tankar från sin cell, lika 

                                                       
159 ”Jusepe de Ribera, 1591-1652, spansk målare och etsare, verksam i det då spanska Neapel samt i Venedig, Parma 
och Rom. R. tog ca 1607-12 starka intryck av Caravaggio. 
I nära kontakt med den italienska skolan ter sig ändå glöden och de ofta groteska skildringarna typiskt spanska. 
Influenser märks också både av Bolognaskolans klassicism och den framväxande barocken i Italien.” 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=293297, hämtad den 6 augusti 2008. 
160 Kristeva, s. 56 f. 
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litet lyckades det henne att hålla sin fantasi i tuktan, oaktadt den stränga pligtuppfyllelse hon ålade 

sig själf”. (s. 171 f.) 

Som Hinderaker påpekar anges Arlas drömvärld dels genom klädsymboliken och dels genom 

naturen men framförallt genom att berättaren ser henne inifrån.161 Arla iscensätter sig själv som 

hustru men i naturen iscensätts hon av texten som den unga flickan, man skulle kunna säga 

jungfrun.  

Hon gick med galosjer och högt uppsatt klädning, regnkappa och en liten 
blommig råsilkeshalsduk knuten om hufvudet. I denna drägt, som alldeles 
beröfvade hennes utseende det konventionela och fruaktiga, hon eljest visste att 
uttrycka i sin klädsel, såg hon ut som en ung, anspråkslös, nästan barnslig flicka. 
Den långa, ovanligt smärta gestalten, den litet böjda hållningen på hufvudet, 
ansigtets mjuka linier och fina, fjuniga hy voro ännu desamma som i hennes 
första ungdom. (s. 163 f) 

 

Arlas dagdrömmar fungerar som en kompensation för hennes tillvaro som annars är präglad av 

passivitet och förställning.162 Hennes eget jag tar sig uttryck vid sidan av den stränga 

pliktuppfyllelsen.  

Denna skog skulle kunnat berätta många underliga saker om henne. Träden här 
skulle kunnat gifva en karaktärsskildring af henne sådan, att visst ingen i hennes 
omgifning skulle känt igen den. Här hade hon i tysta drömmar sökt ersättning för 
tomheten i sitt verkliga lif. Här hade hon tillåtit sitt hjärta att älska, såsom det var 
skapadt för att älska, här hade hon i tusen olika former diktat om sitt lif, och det 
behöfdes blott en obetydlig yttre anledning för att gifva nytt stoff åt hennes 
drömmar. Hon kände stundom en njutning i att fråssa i sinnesrörelser, sådana 
som hennes verkliga lif ej kände till, hennes hjärta kunde sammanpressas af 
ångest och hon kunde fälla verkliga tårar öfver drömda själskval, liksom det 
ibland kunde klappa högt af sällhet öfver en drömd  
lycka. (s. 164 f) 

 

Arla är alltså redo för något nytt och Berndtson startar en frigörelseprocess hos henne. 

Dagdrömmarna intensifieras också efter att Berndtson brutit kontakten. Jag anser att det inte är 

så mycket han, som behovet av förändring som påverkar Arla. Han blir ett objekt att drömma 

omkring. Allt oftare beger hon sig ut i skogen och drömmarna kring Berndtson är som den 

obanade stigen. I takt med att hon röjer den ställer hon sig frågorna om honom. Just för att han 

brutit kontakten ger hon sig själv tillåtelse att älska honom.  

 

Kärleksdrömmarna kring Berndtson sammansmälter i religiösa bilder. Jag menar att hon på så 

sätt försöker undertrycka all sin verkliga sexuella längtan och åtrå. Religionen är ett tillåtet område 

att ge sina fantasier utlopp i men inte i längtan efter en man då man själv är gift med en annan. I 

hennes fantasier finns kombinationerna av död och lust, den bedjande underdånigheten kopplad 
                                                       
161 Hinderaker, s. 58. 
162 Ibid., s. 58.  

52 



till masochism och njutning, och som kronan på verket bekämpande av dödsångesten genom en 

himmelsfärd.  

Hon ville icke blifva älskad af honom — nej, hon ville bara ha rättighet att själf 
älska. honom — tyst, förstulet, utan hopp och utan önskningar — bara det att 
älska var för henne lycka nog — det var det enda, som gaf lifvet innehåll, det 
enda, som var värdt att lefva för –  kring detta enda var det som hennes drömmar 
alltid kretsat — detta enda ämne hade hon diktat om i tusen olika former. Ibland 
var det fiendehärar som storlo utanför stadens portar, och hon gick ut ibland 
dem med en fridspalm i sina händer och förband de sårade och sjuke, och en 
döende rysk officer älskade henne och bad henne att hon skulle skänka honom 
en kyss innan han dog och hon mottog i den kyssen hans flyende ande — eller 
drömde hon, att Christus åter kom ned på jorden och hon satt vid hans fötter 
som Maria och lyssnade till hans ord och hennes hjärta klappade högt af fröjd då 
hans hand blott helt flyktigt vidrörde hennes hår. Sådana drömmar hade hon ofta 
haft och hade känt sällheten genombäfva hvarje fiber i sin varelse. Hennes 
drömmars största extas var dock när hon tänkte sig själf buren af änglar till den 
högstes tron, för att sedan lefva hos honom ett lif, som blott hade till mål att 
dyrka och tjäna. (s. 171) 

 

Arlas behov av kärlek och att vara behövd gör att hon ibland längtar efter ett barn till. Det är i 

moderskapet hon kan ge sig rätt att älska i verkligheten och där finns mening och värdighet. Det 

är just denna trygga kvinnoerfarenhet som Berndtson utnyttjar.   

3.4 Kvinnan 

I takt med att Arla börjar handla krackelerar hustrurollen. När hon tagit kontakt med Berndtson 

har hon ingen förmåga att uppfylla sina plikter mot maken. Nervöst väntar hon på att Berndtson 

ska besöka henne. Hofrättsrådet påpekar att silvret är repigt och när hon säger att det borde 

putsas, blir han förskräckt: ”Hvad tänker du på? Redan! [...] Det skulle vara den största 

misshushållning” (s. 182). Som den hypokondriker han är så iakttar Arla otåligt att han 

”oupphörligt kände sig själf på pulsen samt emellanåt böjde sig mot spegeln i hörnet och såg på 

sin tunga” (s. 181). Han talar om att han tycker hans sjukdom är värre. ”Åh! inföll hon kyligt. Det 

har du sagt så länge, […]” (s. 181). Maken är lika aningslös som vanligt och tror henne vara sjuk. 

Han blir inte ens arg när det sista missödet händer, när hon i sin iver att möta Berndtson totalt 

glömmer makens väl och ve. Utan tvekan låter hon honom hamna i en situation där han bara är 

löjlig. 

Hofrättsrådet ville nu försöka några gymnastiska rörelser för sitt illamående, satte 
sig på en stol utan ryggstöd och bad sin hustru att hålla sig på knäna.  
»Får jag, får jag!» ropade bägge barnen och sprungo fram. 
»Nej, jag törs inte lita på er – mamma måste hålla också.» 
Arla följde mekaniskt hans uppmaning och de stodo alla tre och höllo honom på 
knäna medan han med händerna i sidorna böjde sig bakåt.  
»Kom ihog att om du släpper faller jag baklänges och kan göra mig ganska illa», 
sade han.  

53 



Men i detsamma ringde det verkligen på tamburdörren. Arla släppte 
ögonblickligen sitt tag, och hofrättsrådet föll baklänges med benen i vädret under 
barnens jubel. (s. 183) 

 

De negativt laddade metaforerna i kvinnotexten framställer kvinnan alltifrån nyckfullt barn till 

stelnat objekt och slutligen upprorisk revoltör.163 Under den tid Berndtson varit borta, har Arla i 

kraft av sina dagdrömmar och genom att hon tagit steget att kontakta honom, blivit revoltören. 

Hon möter honom ”hög och blek med upplyftadt hufvud och något flammande i ögonen” (s. 

184). Deras inbördes relation är helt annorlunda. Borta är modern och sonen, nu är det kvinnan 

och mannen som möts. Även det ungflicksaktiga har försvunnit från Arla. 

Hon såg på honom förundrad. Hur olik sig han blifvit äfven till det yttre. Det var 
icke endast det, att han hade blifvit så mycket äldre och att det gossaktiga i hans 
utseende hade försvunnit — det fordom skalkaktigt jäckande i hans ögon hade 
också förändrats till en hvass och misstänksam blick, han hade magrat mycket 
och hvarje spår af den ungdomliga rodnaden var borta från hans kinder. Han 
hade dessutom lagt sig till med helskägg, så att man ej längre såg de förr så friska 
läpparna, och detta klädde honom ej. Han såg ut som en man, som lidit och 
genomlefvat åtskilligt. 
Äfven han kastade en forskande blick på henne under den paus, som uppstått. 
Hennes vackra bugtiga hår hade blifvit litet grått vid tinningarna –  – men det 
klädde henne. Och dessa djupa, svärmiska, ömma ögon — voro de verkligen så 
själfulla? Hans minne hade således icke idealiserat dem. (s. 185) 

 

Förändringen är positiv hos henne men inte hos honom. I de tidigare dialogerna mellan dem 

argumenterade han och kom med kloka och uppfriskande synpunkter. Även om han dominerade 

dem så förde de ändå ett samtal. Intensiteten i dialogerna stegras nu. Den manliga närvaron i 

texten är högst påtaglig. Berndtson inte bara dominerar dialogerna, utan han äger dem. Arlas 

repliker är ofta korta och hon blir ständigt avbruten. Åter är det hennes ögon som talar. 

Intressant nog går det negativa hon sett hos honom igen i texten. Åter är det objektiva 

perspektivet Arlas perspektiv. I takt med att hofrättsrårdet börjar skildras positivt blir 

gestaltningen av Berndtson alltmer negativ.  

 

Efter det första mötet med Berndtson faller hon tillbaka i en frusen och stelnad tillvaro och åter 

hålls huvudet och blicken sänkt. Han uttömmer hela sin besvikelse och vrede över Arla. Denna 

grundar sig mest i att hon inte ställt upp på att vara hans musa. Det är hennes fel allt som hänt 

honom. När han lämnar henne så har han gjort sitt bästa för att krossa henne. Hon försöker säga 

emot honom men har inte mycket att komma med gentemot en man som är välutbildad och har 

talets gåva. Han avslutar sin salva:   

                                                       
163 Nordin Hennel, 1984, s. 82. 
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[...] kort sagdt, sedan det icke längre fans något, som roade eller fängslade mig, 
skulle jag icke ha brytt mig om att lefva längre, om jag inte hade fått idén till mitt 
drama --tanken att få säga det aktningsvärda samhället några beska sanningar 
tände åter ett slags entusiasm i mitt sinne – jag lefde med dubbelt lif under de 
månader jag höll på med mitt arbete — jag hoppades särskildt att träffa och såra 
och uppskaka en viss, mycket distinguerad dam -- jag hoppades kunna tvinga 
henne att gå tillbaka till sig själf, granska sin egen ofelbarhet och möjligtvis finna 
den otillfredsställande — ja, jag var nog löjlig ibland att inbilla mig, att jag skulle 
tvinga er att gråta öfver er själf — och så fick jag i stället detta kort från er» — 
han tog upp det och kastade det på bordet – »däri ni är så god och förklarar mig, 
att ni beundrar mig — och så ert namn tryckt under – fru hofrättsrådinnan Arla 
Örn, f. Pfeifer. Ja, drömmer man dåraktigt ibland, så blir också uppvaknandet 
därefter – man hoppas att tränga till en kvinnas hjärta – och man får en 
hofrättsrådinnas beundran i stället.» 
[…] Han bugade sig och gick. Hon stod blek och stum utan att ens komma sig 
för att böja på hufvudet till afsked. Hade hon följt sin ingifvelse skulle hon 
sprungit fram, fattat hans händer och bedt honom med tårar att förlåta henne 
och att icke öfvergifva henne. 
Då han gått slog hon händerna för ansigtet och grät. (s. 188 ff) 

 

Arla genomgår en stor förändring. Hon kämpar sig igenom ”ensam och förstådd af ingen i sin 

omgifning sitt lifs största, mest afgörande kris” (s. 194). Hon besöker Berndtsons 

föreläsningsserie och fortsätter med det även då han genom sina åsikter stött bort alla andra. 

Hofrättsrådet tror bara att det är något som kommer att gå över, han betraktar radikala idéer som 

”en barnsjukdom, som snart går öfver — en oskyldig barnsjukdom t. o. m., som aldrig lemnar 

några sviter” (s. 194). Det förändrade förhållandet mellan Arla och Berndtson visar sig framförallt 

i den inbördes positionen. Nu är det hon som ser upp till honom. 

För en svärmisk natur som hennes kunde i själfva verket ingenting vara farligare 
än att se den man, hon älskade, under de förhållanden, hvari han för närvarande 
var stäld. På talarestolen, omgifven af en intresserad och andlöst lyssnande 
åhörareskara, stod han för henne i det ljus af öfverlägsenhet, som alltid är 
fängslande för en kvinna. Det var en egendomlig, besjälad skönhet öfver hans 
bleka ansigte med de rörliga linierna och de sprakande ögonen, som voro 
särskildt egnade att uttrycka hånet och gäckeriet, men som äfven hade 
uttryckssätt för det värmande allvaret, de stora idéernas idealitet. Och äfven den 
förföljelse och de misstydningar, hvarför han ofta blef utsatt, voro endast 
ytterligare anledningar för henne att så mycket varmare ansluta sig till honom. 
Det afstånd, hvarpå de sågo hvarandra, den kalla tillbakadragenhet han iakttog 
gent emot henne, ja t. o. m. den häftighet hvarmed han hade brutit ut emot 
henne — alt var blott ytterligare bränsle på den eld, som förtärde hennes så länge 
kufvade, nu så stormande och upproriska hjärta. (s. 194) 

 

De talar inte med varandra men även han är förändrad mot Arla sedan han fått ge luft åt all sin 

bitterhet.  

Hans första blick då han kom upp i katedern gälde alltid henne, det var till henne 
han talade, henne han sökte öfvertyga, inför henne han försvarade sig för de ofta 
ovärdiga beskyllningar som gjordes honom. (s. 195) 
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På sommaren när de är tillsammans på västkusten blomstrar deras kärlek. Som Sofia Wingstrand 

skriver har vattnet en ambivalent natur. Det är livgivande men havet är även förknippat med 

nedsjunkande och undergång. Wingstrand skriver om Kvinnlighet och erotik II och vad hon anser 

vara dess föregångare, ”Aurore Bunge”. De scener som utspelas vid vatten kan på olika sätt 

relateras till personernas känsloliv.164 Gemensamt för båda är att vattenscenerna har en symbolisk 

funktion i förhållande till huvudpersonens första erotiska upplevelse och även förebådar den 

erotiska utvecklingen.165 Havsmotivet kopplat till erotik uppträder i flera av Lefflers andra verk, 

tydligast kanske i En sommarsaga. Det finns även med i ”I krig med samhället”, något som jag inte 

har funnit i övriga källor. Det har ingen stor plats utrymmesmässigt sett men är väl så viktigt i 

skeendet mellan Berndtson och Arla. Det är en stegrande bild som går ifrån den första kärleken 

till den hotande lidelsen. 

De kunde sitta timtal tysta vid hvarandras sida på toften och se på vågorna, som 
på sitt liffulla och skiftande språk syntes dem gifva ord åt deras tysta tankar. Än 
var det vindstilla, så att seglen hängde slaka och barnen kastade kopparslantar i 
sjön och ropade: »blås, Kajsa!». Vattnet låg så lugnt och orörligt och återspeglade 
molnen på himlen, båten och dem själfva. Alt var så tyst — så genomskinligt och 
klart — det var den ännu blyga, outtalade kärlekens drömlika lycka. Än åter lekte 
och hoppade böljorna glittrande gula i en frambrytande solstråle, som genom sitt 
öfverdådigt slösande ljus tycktes lägga den öfriga vattenytan i djup skugga, 
alldeles som när kärleken lyser upp i ens inre och bländar synen, så att alt hvad 
som ej lånar sitt ljus därifrån ser ut som bara mörker. Än vältrade sig åter vågorna 
gröna och hotande mot båten, som när lidelsen stormar i en människas bröst och 
vill vräka omkull alla hinder. (s. 199 f) 

 

Kärleken är med andra ord inte positiv för Arla. Det är hennes inre den bländar och det är henne 

lidelsen hotar. Vad är det då som gör att hennes och Berndtsons relation inte fungerar? Förutom 

konflikten mellan kärlek och moderskap finns det, som jag ser det, ytterligare två orsaker, dels 

Arlas natur och dels hennes bundenhet till auktoriteter. Båda dessa orsaker hänger nära samman 

och gör att uppbrottet aldrig är förankrat hos henne, trots att hon börjat ta några små steg på sin 

väg mot att bli ett handlande subjekt och besluta över sig själv. För Arla har alltid sådant som 

plikt, sanning, att vara rättänkande och att avhålla sig från synden varit viktiga värderingar. När 

Berndtson övertalar henne att lämna äktenskapet så är det de strängarna han tar till.  

»[…] jag ber dig, min älskade, för din egen skull – för din egen renhets och 
värdighets skull — förnedra inte dig själf med att fortlefva i denna lögn! Det är 
inte bara för min skull jag ber dig, ty lifvet har inte mer värde för mig än att jag 
kan undvara det när som hälst — men jag ber dig för din egen skull — begå icke 
denna synd! Trampa inte på det sättet under fötterna det sanningsideal du dyrkar 
— förnedra inte dig själf till den grad att ställa dig i jämbredd med en såld kvinna 
—ja, såld, ty det skulle vara för ditt anseende, din ställning i verlden, som du 

                                                       
164 Sofia Wingstrand, ”Erotikens estetik: kärleksskildringen i Anne Charlotte Lefflers roman ’Kvinnlighet och erotik 
II’”, Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800-talsförfattares texter, red. Yvonne Leffler (Karlstad, 2001), s. 104. 
165 Ibid., s. 108 f. 
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skulle sälja din ära — var sann emot dig själf, bryt de ovärdiga band som fängsla 
dig!» (s. 205 f) 

 

Arla tvekar fortfarande men Berndtson fortsätter med samma övertalningsmetoder. Han är en 

hetsig natur och låter henne aldrig få tid att ordentligt tänka efter. Han anser sig också ha 

tolkningsföreträde på vad sanning är. 

»Tack!», utbrast han och förde hennes händer till sina läppar. Han såg sig om upp 
och ned åt vägen, och då ingen syntes i närheten ville han draga henne intill sig 
och kyssa henne. Men hon höll honom strängt tillbaka. 
»Ännu är jag en annans hustru», hviskade hon.  
»Det är du inte», invände han. »Min är du nu och ingen annans.» 
Hon tog sina händer ur hans. »Du säger ju, att alt det som strider mot vår 
naturliga känsla är en synd», sade hon. »Och min känsla förbjuder mig att 
betrakta mig som din så länge jag ännu inte är fri från mina löften till en annan.» 
»Det är inte din naturliga känsla som talar härvidlag — tro inte det — det är dina 
principer, det vill säga dina fördomar, som spöka –  –  (s. 206 f) 

 

Det är just detta som är Arlas tragedi. Hon är inte sin egen utan definierar sig själv som ägd av en 

man. Det är därför jag inte håller med Hinderaker om att Arla är en ”overgangskvinne”. En 

sådan präglas av att hon finns både i det privata och offentliga, vilket skapar en konflikt mellan 

manlig och kvinnlig identitet.166 Det Hinderaker är inne på är att Arla har tagit ett steg som 

närmar henne till hjältinnorna i Nya kvinnan-litteraturen. Ebba Witt-Brattström skriver att denna 

är en förlorad länk mellan den samhällstillvända litteraturen på 1880-talet och den kvinnliga 

modernismen. Det som kännetecknar den är bland annat att den handlar om en ny kvinnotyp, 

som är intellektuellt och sexuellt medveten. Hon är självständig med egna mål och är inte sällan 

yrkesverksam.167 Även om Hinderaker menar att Arla bara är i början på denna utveckling så 

instämmer jag ändå inte.   

 

När Arla först möter Berndtson efter att ha lämnat barnen är det inte ”såsom den älskande 

qvinnan, utan som den djupt krossade modern” (s. 233). Efter ett tag segrar kärleken och hon 

njuter av att vara ”endast kvinna” (s. 234). Hon blir en intellektuell kvinna, och studerar 

tillsammans med Berndtson. Hon är hans ”lärjunge på samma gång som hans kamrat” (s. 230). 

Hon tar del i hans arbete och intressen. ”Dessa båda makar delade alt med hvarandra”. (s. 230.) 

För att kunna följa honom även i de allra fattigaste kvarteren tar hon ibland på sig manskläder, 

röker och tömmer ett glas, för att vara obemärkt. Denna iscensättning har dock inte med ett 

frigjort agerande att göra. Hon är fortfarande lika auktoritetsbunden, vilket egentligen inte 

grundar sig i osjälvständighet. Hon satsar allt på sitt kamratäktenskap och det som kan synas som 

                                                       
166 Hinderaker, s. 58 f. 
167 Ebba Witt-Brattström, Dekadensens kön: Ola Hansson och Laura Marholm (Stockholm, 2007), s. 283.  
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osjälvständighet är en brist på kunskap och utbildning som gör att hon inte förmår frigöra sig 

från den manliga auktoriteten. 

Som hon var en långt mindre kritisk natur än han, omfattade hon också långt 
mer helt och entusiastiskt sin nya ståndpunkt. Hon ville bara framåt, ständigt 
framåt utan att blicka tillbaka — ju nyare, ju mer afvikande från hennes förra 
uppfattning de lifsåskådningar voro, hon nu fick blicka in i, ju mer fängslade de 
henne. Hon var skapad för ytterligheter, och lika konsekvent som hon fordom 
förkväft sin innersta natur för att fullfölja sitt regelrätta lif, lika uteslutande och 
hänsynslöst uppgick hon nu i sina nya åsigter. Ehuru det för en ytlig betraktare 
såg ut som om hon nu vore en helt annan kvinna än förr, var hon dock innerst 
densamma, som hon alltid varit — kritiklös, dogmatisk och blindt hängifven det 
ideal, hon skapat sig. Skillnaden var blott den, att hon nu föraktade det hon förr 
beundrat, att hon nu betraktade kristendomen med samma ofördragsamma 
missaktning, som förr fritänkeriet, att det konventionela nu var henne lika 
förhatligt som fordom hvarje afvikelse därifrån; det var endast en förändring i 
åsigter, ej i karaktären. (s. 231) 

 

Arla kan inte heller leva upp till Berndtsons kvinnoideal; det kan ingen göra. Hinderaker menar 

att deras förhållande försämras, inte bara genom att Arla inte kan glömma barnen, utan även 

genom hennes nya identitet vilken gör att hon förlorar i kvinnlighet.168 Hinderakers tes är att Arla 

har ett splittrat jag, vilket jag inte håller med om. Jag anser att hon och Berndtson egentligen är 

lika. De är lika idealistiska och dogmatiska men han har kunnat utvecklas på grund av sitt kön 

vilket gett honom bättre förutsättningar från början. Han stödjer henne inte i någon utveckling 

heller och det beror på den dubbelmoral som präglar hans kvinnosyn. Så sent som under vintern i 

Stockholm beskrivs hans tankar om henne:  

Hennes starkt utpräglade kvinliga värdighet imponerade på honom och höll 
honom på afstånd –  han beundrade hennes väsendes kyskhet och han kände att 
han skulle älskat henne mindre i samma stund som hon gifvit vika för honom.” 
(s. 198.)  

 

Hans egoism yttrar sig ”i en svartsjuk ängslan för att ej ega henne helt och hållet och för att ännu 

några band skulle binda henne vid det förflutna” (s. 233). Om hon någon gång säger något om 

barnen tar han det som en förebråelse. Under sommaren på västkusten hade han ett kamratligt 

förhållande till dem men sedan blir de bara konkurrerande rivaler om hennes känslor. Han vill 

alltså både äga henne och tillbe henne på avstånd. På en del sätt är han också lik hofrättsrådet. 

Inte heller Berndtson lägger någon vikt vid, eller är medveten om hur tiden förändrat Arla. 

Hon var för honom idealet af sann och ädel kvinlighet. Han märkte ej ännu, eller 
gjorde sig ej reda för huru olik hon blifvit den kvinna, som han först älskade; hur 
hon mer och mer blifvit en återspegling af hans egen personlighet med dess 
misstag och öfverdrifter, en produkt af honom själf i stället för den ideela 
motsats till honom själf, som han först hos henne beundrat. (s. 232) 

 

                                                       
168 Hinderaker, s. 59. 
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Återkomsten till Sverige är starten på Arlas desillusion. De radikala idéerna har slagit rot. 

Berndtson blir ledare för dem som ansluter sig till den gruppen, även om han är alltför idealistisk 

för att vilja hänge sig åt något partiväsende. Han går emot alla hävdvunna principer och även Arla 

uppträder fritt och ohämmat och går delvis till ytterligheter bara för att få känna tillhörighet och 

vara delaktig. Nordin Hennel skriver att för kvinnorna i texterna är ensamheten ingenting 

självvalt, utan är något som förknippas med övergivenhet.169 Det är därför Arla vill söka 

gemenskap med andra och inte förstår Berndtsons individualism.   

 

Hon blir medarbetare i den tidning Berndtsons parti har startat. Hon skriver skildringar från 

proletariatet i de stora städer hon besökt. Hon har ”en böjlig stil, bakom hvilken den varma, 

kvinliga medkänslan skälfde; det fasansfulla i de scener hon målade gjorde ett så mycket mer 

pinsamt intryck på läsaren som hela framställningssättet var genomträngdt af en djup bitterhet 

mot de lyckligare lottade i samhället”. (s. 249.) Berndtson är inte nöjd och i hans åsikter 

parodierar Leffler sina manliga författarkollegors syn på – och rädsla för – kvinnligt författarskap. 

Åter använder hon den kvinnliga maskeringstekniken för att diskutera konsten. 

Arlas talang som skriftställare var emellertid af föga betydelse; hon hade inga 
diktaregåfvor, men hon hade sett mycket af lifvet, som vanligtvis för alltid blir 
fördoldt för kvinnor med hennes uppfostran, hon hade en viss stilistisk förmåga 
och hon lefde under i hög grad väckande och eggande förhållanden. Hennes man 
hade uppmuntrat henne att skrifva, dels emedan hon härmed tjänade hans idéer, 
dels emedan hon, genom att uppträda på detta sätt, hon, den fint uppfostrade 
kvinnan ur de högre klasserna, kastade ännu en handske mot samhället. Men i sitt 
hjärta föraktade han hennes skriftställeri, liksom han- föraktade alt medelmåttigt, 
alt dilettantmessigt, alt hvad som ej bar den äkta talangens prägel. (s. 249 f) 

 

Arlas systrar Gurli och Maria finns med som kontraster till henne i novellen. Gurli framträder 

främst under den första sommaren på landet. Hon är skönheten som vill bli tagen på allvar och 

föra intellektuella samtal. Hon är en fri natur men gifter sig till slut med en framgångsrik man och 

blir nöjd borgmästarfru och medelpunkt i de intellektuella kretsarna i småstaden där hon bor. I 

hennes och Arlas samtal synliggörs Arlas utveckling från plikttrogenhet till radikalism. Den yngsta 

systern, som betecknande nog heter Maria, är lik Arla. Hon är djupt religiös och gift med en 

predikant. Arla och Berndtson möter henne och maken vid ett tillfälle och det öppnar 

Berndtsons ögon för Arlas förändring. I den koncentrerade dubbelblicken klargörs Arlas 

smärtsamma kamp för att förverkliga sig själv. Hennes hår som tidigare varit lätt grått vid 

tinningarna, har nu blivit starkt gråsprängt. Här klargörs också Berndtsons traditionella kvinnosyn 

och dubbelmoral.  

                                                       
169 Nordin Hennel, 1984, s. 40. 
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I nästa ögonblick stodo de båda systrarna midt framför hvarandra och det var 
egendomligt att se den stora yttre likheten på samma gång som den påfallande 
inre olikheten mellan dem. Samma högväxta, smärta gestalt — hos Arla mager 
och med den litet böjda hållning, som följer med en alt för hastig uppväxt — 
samma lilla, men välformade hufvud med rikt, tungt hår — men hos Arla hade 
detta hufvud fått något nervöst, fogelaktigt i sina rörelser och det vågiga håret var 
starkt gråsprängdt — samma djupa själfulla ögon med långa fransar — det 
gemensamma slägtdraget för hela familjen — men hos Arla voro ej dessa ögon 
blygt sänkta som systerns — de irrade oroligt omkring, liksom sökande efter 
något i fjärran, ängsliga, jäktade, lidelsefulla — samma lilla fina, fasta mun, hos 
Maria lugn och i sitt uttryck koncentrerande den harmoni, som låg öfver hela 
hennes väsende. Det lilla bestämda draget kring denna mun talade om en natur, 
som ej kände några strider, som aldrig tviflat på hvad som var rätt eller orätt och 
som var lika färdig att strängt fördöma hvarje villfarelse, som att pligttroget offra 
sig själf för sin öfvertygelse. Hos Arla samma hufvudlinier — men därbredvid en 
oändlighet af smålinier, som bildade en nervös rörlighet kring dessa läppar, och 
som talade om en oaflåtlig strid, hvilken aldrig skulle komma till ro. Den själfulla, 
nervösa, lidelsefulla kvinnan som offrat sitt rykte och trotsade verldens dom, på 
samma gång som hennes hjärta blödde af de sår, hon oupphörligt själf utsatte sig 
för – och den lugna, pligttrogna, litet själfrättfärdiga hustrun, som gick sin raka 
väg fram utan att se till höger eller vänster – de voro båda Arla – Arla förr och 
nu. Och den äldre Arla med det sönderslitna inre längtande efter den unga Arla, 
hvars enda extravaganser bestodo i hemliga drömmar, men som därbredvid fann 
sig tillfredsstäld att vandra pligtens enkla, raka, banade väg utan att våga sig in på 
tifvlets och samhällskritikens förvecklade irrgångar.  
[…] »Hvad hon är vacker, din syster!» utbrast han. »Så lik dig, som du var, då jag 
först lärde känna dig — detta egendomligt rena, oåtkomliga, kyska – detta, som 
man alltid längtar efter och aldrig når — ty når man det, är det ej längre det, som 
man ville vinna —  – .»  
Han talade drömmande, utan att tänka på, hvem som hörde honom och utan att 
ana hvilket djupt, oläkligt sår han tillfogade sin hustrus hjärta. (s. 251 ff) 

 

Även Arlas ögon öppnas. Mötet blir det första viktiga steget i hennes desillusion. Hon är inte 

längre beredd att offra allt för Berndtsons skull. Hon är fylld av tvivel på sig själv och det enda 

hon önskar sig är att få sina barn tillbaka. Moderskapet är den enda värdighet som hon tror sig 

kunna finna. Hon uttrycker sin desillusion i följande rader: 

Var det för detta hon hade offrat alt! — sin kvinliga stolthet, sin pligtkänsla, sin 
religiösa tro, sina grundsatser — sitt modershjärtas naturligaste känslor! Hon 
skulle motstått honom — fortlefvat sitt pligttrogna, själfförsakande lif – och han 
skulle kanske ännu älskat henne. Och hennes barn, som en gång varit så 
kärleksfulla — hon skulle ännu egt hela den rika skatten af deras  
hängifvenhet. (s. 255) 

3.5 Modern 

Inte heller i denna novell finns några mödrar som är positiva förebilder för sina döttrar. Arla 

uppträder själv som både mor och dotter. Hennes mor, statsrådinnan, har inte lika stor plats som 

i ”En bal i societeten”. Hennes och Arlas relation är fortfarande kärleksfull. Hon står tillsammans 

med Arlas make för samhällets värderingar i Arlas liv. En del i att Arla säger ja till hofrättsrådet är 

”att aktning och vänskap är en långt säkrare och fastare grund att bygga ett äktenskap på än ett 
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flyktigt tycke, hvilket ofta blott beror på en eller annan yttre anslående egenskap — det hade 

hennes mor sagt henne” (s. 128). Statsrådinnan ogillar djupt att Arla lämnar sin man och sina 

barn. Hon håller kontakten med Arla men är kall. Då Arlas far dör och Gurli och Maria gift sig 

flyttar hon hem till hofrättsrådet för att ta hand om honom och barnen. När Arla återkommer till 

Sverige kommer det till en scen mellan dem som fullkomligt klargör deras olika värderingar. Arla 

ber att få träffa dottern hemma hos Maria, eftersom hon inte kan besöka henne i hemmet. 

Elisabeth vill dock inte träffa henne förrän hon är konfirmerad. Den upprörda scenen slutar för 

Arlas del i misslyckande då modern vägrar att hjälpa henne att få träffa barnen. 

»Alt detta är onaturligt — konstgjordt!» utbrast Arla. »Hvarför söka ni hålla mitt 
barn borta från mig på sådana grunder? Hvad har hennes religiösa tro för värde 
om den kväfver hennes naturliga, dotterliga känslor? Jag vill inte ha mitt barn till 
en inskränkt, själfrättfärdig pietist — jag vill ha henne till en sann och kärleksfull 
dotter, det är långt mera värdt.» 
»Då skulle du ha förblifvit en sann och kärleksfull mor för henne», svarade 
statsrådinnan strängt. 
»Det har jag alltid varit», utropade Arla, ej längre i stånd att beherrska sin rörelse. 
»Ingen mor, inte ens du själf, har varit ömmare och mer uppoffrande än jag. Och 
frivilligt skulle jag aldrig lemnat mina barn — nej, inte för en dag. Men jag tvangs 
därtill af förhållanden, som voro starkare än jag. Jag har ingenting att förebrå mig 
– ingenting — ingenting! Jag har handlat såsom jag måste handla —hade jag 
stannat kvar i min gamla ställning, hade jag inte varit värd att uppfostra mina 
barn. Jag skulle bara hämmat deras utveckling — nu först, sedan jag själf blifvit 
en fri och utvecklad personlighet, kan jag verkligen vara något för dem. Och nu 
har jag kommit hem för att återse mina barn, och ingen skall kunna hålla dem 
borta från mig. Jag skall inte tillåta att samma lögner, samma hyckleri och trånga 
fanatism, som i så många år höll min själ fången, nu också skall insnärja min 
dotter – jag skall rycka henne undan det prestvälde, som nu tycks ha fått makt 
med henne, och söka gifva henne en sannare och sundare syn på lifvet.» (s. 241 f) 

 

Arlas dotter Elisabeth är snart fyllda tretton när modern lämnar hemmet. Det är då som särskilt 

hon, men även den två år yngre brodern Emil, mer aktivt kommer in i handlingen. Ingeborg 

Nordin Hennel skriver att barn är sällsynta i de texter hon studerat i sin undersökning. De finns 

inte med för sin egen skull utan har en perifer plats som symboler för moderskapets höga värde, 

eller i de fall de dör, för äktenskapets nederlag. De kan även förekomma som enande länk mellan 

föräldrarna.170 Barnen kan sägas fungera på detta sistnämnda sätt men finns även med för sin 

egen skull i novellen. Elisabeth står inför sin tonårsperiod när hon framträder som subjekt i 

handlingen och när Arla kommer hem har ytterligare tre år gått och hon är femton. Hon är inte 

mycket yngre än Arla själv då man lär känna henne i ”En bal i societeten”.  

 

Arla är en mycket kärleksfull mor och står nära sina barn. Gurli säger: ” Ja, Arla har alltid afgudat 

sina barn […] Jag mins, när de voro små, — de första vintrarna, sedan de voro födda, kunde hon 

                                                       
170 Nordin Hennel, 1984, s. 76 f. 
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aldrig förmås att gå bort en enda afton”. (s. 223.) Barnen är oerhört fast knutna till henne. De är 

försiktiga och inte särskilt sociala. ”Skygga, opraktiska och litet tafatta som de voro, hade de alltid 

svårt att finna sig bland främmande, och här funnos flera barn på stället som voro vana vid 

landtlifvet och togo sig en öfversittareton mot de små spensliga, ömtåliga stadsbarnen.” (s. 222.) 

Elisabeth behärskar sina snyftningar och sin sorg över att modern ska resa ifrån dem, hon vet 

självklart inte varför, men tar ett löfte av Arla att hon ska väcka henne och säga adjö. Den sista 

kvällen ber Arla som vanligt aftonbön med barnen. De tycker båda om Berndtson och en kväll 

fick han till och med kyssa båda barnen god natt. Emil har på eget bevåg inneslutit honom i sin 

bön men Elisabeth svärmar i tysthet. 

Hon var lika förtjust i honom, som brodern, ehuru hon icke uttalade det så naivt. 
Äfven hon brukade innesluta honom i sina böner, men tyst, utan att någon visste 
det. Hennes tillgifvenhet för honom var ett stilla svärmeri. Alt sedan den aftonen 
Berndtson kysste henne hade hon sett upp till honom med blyg tillbedjan. Arla 
hade ej lagt märke härtill, upptagen som hon var af andra tankar, men då hon nu 
såg, att flickans gråt häjdades vid hans blotta namn, begagnade hon sig af tillfället 
och hviskade till henne: »Du skall veta, min flicka, att din mamma håller mycket 
af Berndtson. Vill du inte lofva mig, att du också alltid skall hålla af honom, om 
du än skulle få höra människor tala illa om honom?» 
»Jo, det lofvar jag! Det skall jag taga mamma i hand på, så vet du, att det är riktigt 
säkert», sade flickan med allvarliga, trovärdiga ögon. (s. 226 f) 

 

Arla sviker sin dotter på flera sätt. Medvetet gör hon det genom att inte tala om att hon aldrig 

kommer tillbaka och hon väcker inte Elisabeth och säger adjö som hon lovat. Det sistnämnda är 

för sin egen skull. ”Ty hon kunde ej hålla sitt löfte — hon kunde ej uthärda smärtan af ett 

afsked.” (s. 227.) 

 

Elisabeths sorg över att Arla rest blir ”våldsam och otröstlig. Hon ville först ej tro, att det var 

sant, och frågade upprepade gånger barnjungfrun, om ej modern åtminstone varit inne och kysst 

henne, medan hon sof” (s. 227). Hon nöjer sig inte, som Emil med att hennes mor rest 

utomlands med Berndtson, när fadern berättar att Arla aldrig kommer tillbaka. Ingen vuxen tar 

henne på allvar och svarar på hennes frågor om varför.  

Hur var det möjligt att inviga ett barn i att det finnes lidelser, som äro starka nog 
att döfva både pligtens och blodsbandets röst? Och en skugga af ett klander 
öfver modern fick ej uttalas inför barnen. Alla frågor nedtystades derför med det 
svaret, att »det där förstår du inte nu – när du blir stor skall du kanske förstå det». 
(s. 228 f) 

 

Naturligtvis får hon veta. I skolan får hon av sina klasskamrater höra att ”det som hennes mor 

gjort var något mycket skamligt, som alla människor föraktade henne för, samt att Berndtson var 

en dålig människa” (s. 229). Hon fylls av bitterhet mot modern och hat mot Berndtson. Hon 

bekänner för mormodern: 
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[…] det var i synnerhet i några punkter, som hon aldrig kunde förlåta henne: att 
hon hade låtit Berndtson kyssa henne den där aftonen; att hon hade låtit Emil 
bedja Gud för honom och att hon tagit löfte af Elisabeth att alltid hålla af 
honom. 
»Hon har gjort mig till löftesbryterska», snyftade flickan, då hon anförtrodde 
mormodern sina sorger. »Jag har tagit henne i hand på att alltid hålla af honom 
— och jag hatar honom.» 
Och så — den allra mest ömtåliga punkten. Hon hade rest utan att taga afsked af 
henne. Det sista, hon hade sagt till henne hade varit ett bedrägeri, ty hon hade 
lofvat att komma in till henne på morgonen. (s. 229 f) 

 

Min mening är att det finns ytterligare ett skäl till Elisabeths bitterhet, nämligen rivaliteten mellan 

mor och dotter. Här är det dock inte rivaliteten mellan den vackra modern och fula dottern, utan 

här är det den mogna, kvinnan, modern, och den alltför unga flickan, dottern, det handlar om. 

Elisabeth får sin första spirande ungflicksförälskelse krossad av modern. Insikten om det faktum 

att medan hon själv börjar bli förälskad i Berndtson, så föredrar han hennes mor och att han 

dessutom är en dålig människa, måste vara en smärtsam upplevelse för en svärmisk natur som 

hennes. Hennes hämnd och försvar blir att hon vägrar att skriva till modern eller ha någon 

kontakt med henne och att hon vänder all sin kärlek mot fadern. 

Elisabeth kände att det sår, som tillfogats henne, blödde lika starkt i faderns 
hjärta — och liksom han sökte ersätta henne modern, hade hon också sökt 
ersätta honom makan och sökt iakttaga alla de små omsorger, som hon förut sett 
modern egna honom. På detta sätt hade bandet mellan dessa båda tillknutits långt 
fastare än någonsin skulle blifvit fallet om Arla varit kvar hos dem — […] (s. 
272) 

  

Nordin Hennel refererar till Janine Chasseguet-Smirgel och skriver att mor-dotterkonflikten, 

liksom flertalet av kvinnans konflikter, består i en bristande bearbetning av en preoidipal, 

övermäktig modersgestalt. Flickor har svårare än pojkar att bearbeta sin psykosexuella utveckling 

och har flickans relation till modern varit dålig vänder hon sig till fadern. Denna 

förklaringsmodell skulle kunna belysa det ofta positivt skildrade far-dotterrelationerna i 

kvinnotexterna i Nordin Hennels undersökning.171 Sådana far-dotterrelationer lyser dock i stort 

sett med sin frånvaro i Lefflers författarskap. Nordin Hennel noterar själv detta och nämner ett 

par exempel. Några sådana är statsrådet, och då syftar hon på hans uppträdande i ”En bal i 

societeten”, och i novellen ”En stor man”, där dottern genomskådar fadern.172 Listan på negativa 

fäder kan dock göras lång. Berta i dramat Sanna kvinnor måste försörja familjen då fadern spelat 

bort deras förmögenhet och Blanka i Hur man gör godt upptäcker att enbart hon men inte hennes 

helsyster adopterats av fadern och dennes hustru, trots att flickorna är helsystrar och hans 

utomäktenskapliga döttrar. Antonia i ”Trång horisont”, oavslutat romanutkast och det sista 

                                                       
171 Ibid., s. 72 f. 
172 Ibid., s. 73. ”En stor man”, Ur lifvet I, s. 99 ff. 
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Leffler skrev, utmanar sin far, som är en alkoholiserad prost. Efter många trista och 

pliktuppfyllda år konfronterar hon honom genom att utan faderns vetskap bli engagerad i 

nykterhetsrörelsen och hålla ett tal vid en offentlig tillställning där han deltar. 

Det stora ögonblicket i hennes lif var kommet. Hon närmade sig med sänkt 
hufvud sin far, allas ögon följde dem. Prosten satt som en gammal syndare inför 
sin dotter. Denna offentlighet förödmjukade honom; han som alltid stått så 
myndig mot hela sin familj, hade tvingats att sänka sitt hufvud inför denna dotter, 
som förut alltid darrat för honom.173  

 

Den fina relationen mellan Elisabeth och hennes far är således en ovanlig företeelse i Lefflers 

författarskap. I denna sista del av novellen är det som hofrättsrådet riktigt framträder som god 

och ädel. Självklart blir han vred när Arla lämnar deras äktenskap men författaren har gjort sig en 

hel del möda med att även skildra hans sorg. 

Själf skulle han aldrig lära sig att förstå det — det var för hvarje dag lika nytt, lika 
onaturligt, lika ofattligt. Han kände det icke som en pligtförgätenhet, en 
förbrytelse af hans hustru — Arla kunde icke begå en sådan handling — utan 
som ett hemlighetsfullt olycksöde, hvilket drabbat dem båda, och hvari ingen af 
dem hade någon skuld. Hon var honom alt jämt lika kär — han längtade efter 
henne, tänkte på henne och oroade sig för hennes öde som om hon blott vore 
borta på en mycket lång resa – ensam och utan skydd. (s. 229) 

 

När Arla åter möter honom har hon fått andra perspektiv på livet och ser honom i ett mer 

försonande ljus än tidigare. Det har ju också visat sig att han är sjuk på riktigt, ja döende. När 

detta möte äger rum har hennes och Berndtsons förhållande betänkligt börjat knaka i fogarna; Då 

hon ser honom reflekterar hon över hans ålder och sjukdom. Han är främmande men ändå inte 

och de kan förenas i vänskap. Elisabeth följer i den unga Arlas fotspår. Genom konfirmationen 

kommer hon att bekräfta sin kristna tro. Arla noterar själv likheten i det gamla hemmet och 

funderar över om det är Elisabeths verk. Det bekräftas av boken på bordet och den jungfruliga 

rosen.  

Alt var sig likt. Vid den lilla soffan i hörnet stod framflyttadt ett lågt bord med en 
blommande törnros på. Så hade hon alltid brukat göra, när hon hade någon 
blommande växt — flytta fram den till det där hörnet, där hon satt och sydde. 
Var det Elisabeth, som —  –  . 
En uppslagen bok på bordet. »En moders belöning, af Grace Aguilair. Var det 
med sådana sentimentala, osunda böcker man ännu mättade de ungas fantasi! 
Den boken hade hon läst och gråtit öfver i sin ungdom – men den hade blott 
tjänat till att förvrida hennes syn på lifvet. Och hur onödigt upprörande att läsa 
för en flicka, som — hade förlorat sin mor. (s. 256 f) 

 

                                                       
173 Anne Charlotte Leffler, ”Trång horisont”, Ur lifvet VI.(Stockholm, 1893), s. 112. Finns även i Efterlämnade skrifter 
II.  
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När hon kommer hem väntar åter en upprörd scen med Berndtson på samma gamla tema, att 

hon inte helt är hans, att hon inte förblivit den hon var och att han är trött på alla som hyllar hans 

åsikter. Som vanligt är det hans behov som styr: 

[…] följ med mig ut till nya verlden. Låt oss någonstädes i den fjärran vestern 
bygga oss ett hus och odla vår jord och lefva för hvarandra. Där skulle jag kunna 
få ro att utarbeta några af de stora planer jag har i mitt hufvud — dessemellan 
skulle vi resa och studera lifvet — men du skulle vara min helt och hållet och slita 
de band, som binda dig här. Ty alt sedan vi kommo hit har ditt hjärta varit mer 
delat än förut. Det är detta, som varit mig så pinsamt, att dina meningar, dina 
åsigter, dem har du hämtat af mig — men ditt hjärtas längtan har dragit dig bort 
från mig. Om du ännu älskar mig, så bryt nu för andra gången med alt det 
förflutna och följ mig! (s. 266) 

 

Det vill hon inte. Hon måste först få barnen tillbaka. Hon ber honom att få komma efter senare. 

Men, nej, han vill inte förstå ”Du är mor mer än du är hustru” (s. 266). Berndtson reser. För Arla 

är det som om han rest för länge sedan. Ytterligare ett steg har tagits i hennes desillusion. Nu 

återstår ingenting av kärleken till mannen. Det är bara barnen som finns kvar i hennes liv.   

 

På Elisabeths konfirmationsdag kommer så nästa steg i desillusionsprocessen. Hon har dittills 

bara sett sin dotter i kyrkan, dit Arla gått för att få vara nära henne. Det så hett efterlängtade 

mötet med dottern blir en svår besvikelse.  

Nu kom hon — hon hörde hennes steg i salongen. Dörren öppnades raskt. 
Skulle hon studsa och draga sig tillbaka, då hon såg modern? Nej, hon hade 
tydligen hört att hon var där, intet drag förändrade sig i hennes ansigte. Lugnt 
och tyst smög hon fram till faderns bädd, lutade sig ned och kysste honom. Han 
sköt henne snart ifrån sig och hänvisade henne med en blick till modern. Hon 
gick då fram till henne med sänkta ögon och med uttrycket af ett lydigt barn, som 
underkastar sig sin fars vilja, lät omfamna sig och räckte sin kind att kyssas – men 
så kallt, så utan känsla och rörelse. Det var ej hjärtats drift som förde henne till 
modern i denna stund — Arla kände det alt för väl. Det var en handling af 
pligtuppfyllelse, det var kristendomens bud om förlåtelse — det var verkan af 
den bön, hon nyss hade läst i kyrkan: »förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåta 
dem oss skyldiga äro». 
Det var ej den älskande dottern, som längtade efter sin mor, det var 
nattvardsbarnet, den rena, helgade Kristi brud, som förlät den brottsliga. Var det 
så hon ville omfamnas af sitt barn? Skulle det blifva sådant, detta möte, som hon 
så brännande längtat efter? (s. 271 f) 

 

När hofrättsrådet efter några dagar dör är det inte hos Arla som Elisabeth söker tröst utan hos 

statsrådinnan. Det blir den slutliga insikten för Arla på att hon aldrig helt kommer att återvinna 

Elisabeths kärlek och förtroende, pliktskyldig förlåtelse, ja, men aldrig någon hängivenhet. Arla 

bereder sig på att gå. Hon känner sig främmande. Trots att Arla drabbats av den totala 

desillusionen så anser jag att novellen ändå slutar i ett slags hopp, personifierat av sonen Emil. 
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Han behöver henne, för någon är Arla viktig. Förhoppningsvis är det inte för sent för henne att 

finna glädje och mening i livet. Moderskapet kvarstår som en möjlig väg för henne. 

Hon vände sig nu bort för att lemna detta hem, där hon var en främling, hvars 
närvaro blott kunde vara störande i en sådan stund som denna. Men hon 
häjdades vid dörren af Emil, som plötsligt kom framrusande ur ett mörkt hörn, 
där han sutit hopkrupen. Han drog modern ned på en stol, klängde upp i hennes 
knä, som när han var ett litet barn, och kastade armarna omkring henne. 
»Gå inte — gå inte» hviskade han. »Du får aldrig mer gå ifrån mig! Du är den 
enda som håller af mig, fast jag är dum och lat och alt möjligt – alla de andra hålla 
mer af Elisabeth.» (s. 273) 

4. Avslutande reflektioner 
I den här uppsatsen har jag analyserat Arlas öde, vilket Anne Charlotte Leffler gestaltar i två 

desillusionsnoveller. Hur ser det då ut jämfört med när hon skildrar kvinnligheten som möjlighet? 

Jag ska belysa detta genom att plocka upp några av de teman som förekommer i novellerna. 

Detta är inte någon absolut genomgång av denna skillnad utan tjänar mer som några exempel 

som jag tycker är talande. 

 

I En sommarsaga från 1886 skildras Ulla Rosenhane och i hennes person har Leffler gestaltat 

kvinnligheten som möjlighet. Som Alva Uddenberg skriver så utspelar sig romanen på flera plan. 

Ytligt sett, behandlar den konflikten mellan konstnärskap och äktenskap men diskuterar även 

förhållandet till kvinnorollen och att behöva ge upp sig själv som subjekt.174 Det är inte bara 

Arlas och Ullas namn som är ljudlikt lika varandra, utan de båda berättelserna har m

beröringspunkter. Alva Uddenbergs analys av romanen är mycket intressant. Jag kommer inte i 

det följande att kunna göra en fullödig studie av novellen som föregångare till romanen. Jag tror 

att en sådan skulle vara fruktbar. Romanen är modern.

ånga 

                                                      

175 I den har Leffler utvecklat flera av 

dragen från novellen. Romanen har ofta lästs biografiskt och Ulla har också många drag av 

Leffler. Hon hade vid den tidpunkten mött Adam Hauch och inlett en intensiv vänskap med 

honom, vilken för henne också innebar förälskelse. Romanen skrevs under den mest harmoniska 

perioden med Hauch. Hon skriver att ”Jag har kommit att förväxla min dikt med verkligheten, 

jag har så lefvat mig in i Ullas växande kärlek till Falk att jag slutligen trott mig skildra mitt eget 

hjärtas historia”.176 Den samtida kritiken reagerade på att Ulla precis som Arla bryter upp ur 

äktenskapet.177 Skillnaden är att Ulla bryter upp för att färdigställa sin tavla och fortsätta sin 

 
174 Alva Uddenberg, ”Kvinnlighet och konstnärsskap: Anne Charlotte Lefflers roman En sommarsaga”, Bakom 
maskerna: det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, red. Yvonne Leffler (Stockholm; Högskolan i Karlstad, 
1997), s. 91. 
175 Ibid., s. 74. 
176 Sylvan, s. 122. 
177 Uddenberg, s. 70. 
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konstnärskarriär. Hennes identitetskonflikt handlar inte om att stanna kvar i eller bryta upp ur 

äktenskapet, utan om kärlek och yrkesliv/konstnärskap. När hon möter Falk är hon redan en 

berömd konstnärinna och hon slits mellan att fortsätta sin karriär och att leva som maka och 

mor. Hon kommer slutligen fram till en kompromiss tillsammans med Falk som gör att de båda 

kan utvecklas yrkesmässigt. Hon förblir trots konflikten i sitt inre ett subjekt. Arla däremot förblir 

ett objekt. Leffler har alltså mer direkt skildrat konstnärskapet. Ullas självförtroende i sin yrkesroll 

är jämförbar med Lefflers eget. Hon stod vid den tiden på höjden av sin berömmelse. Leffler har 

skildrat synen på det egna självförverkligandet genom Arla och Ulla. 

 

Det finns också likheter mellan Falk och Berndtson. Båda är radikala, båda vill påverka sin 

omgivning och förändra samhället och båda är goda talare. Falk är dock ingen schablon. Han har 

ett eget förnamn, Rolf, och har fått fler individuella drag än Berndtson, även om hans roll alltid är 

i relation till Ulla.178 En stor skillnad är att han inte är författare. Leffler har inte i honom känt 

behov av att göra upp med författarkollegan. Han är istället precis som Hauch lärare. Han är både 

samhällsengagerad man och i första delen romantisk hjälte, och i den andra familjefar. Han har 

som Berndtson en splittrad kvinnosyn. Han vet att Ulla behöver personlig frihet men vill ändå 

äga henne och göra henne till sin hustru. Han är dock medveten om detta, att han har två naturer 

inom sig. Han menar då å ena sidan instinkten och å den andra eftertanken.179 Falk kan 

kompromissa och är beredd att göra det för att kunna leva med Ulla. Han är inte lika egoistisk 

som Berndtson och inte fylld av individualism som gör honom rädd för närhet och gemenskap. 

Han vill istället ”bringa upplysning åt folket” och startar sin skola.180 Han strävar efter ett 

närmande mellan samhällsklasserna och tycker att kärleken, den ursprungliga, kristna kärleken, är 

viktigast av allt.181 I En sommarsaga finns en nära nog likartad scen som i ”I krig med samhället”. 

Falk talar om sina idéer. Han står i talarstolen och Ulla lyssnar. Skillnaden från scenen i novellen 

är dock uppenbar. 

Societetssalen var alldeles full med folk. Ulla satt på den första bänken midt 
framför den improviserade talarestolen.  
Han uppfattade detta straks, då han gick upp till sin plats, och det gjorde honom 
nervös. Hon satt bara där för att iakttaga – den halft själfsvåldiga säkerheten i 
hennes hållning, den i ögonen fallande toaletten af svart atlas med iväfda fjärilar, 
utskuren i fyrkant vid halsen samt med en fantasifull bröstbukett af lefvande 
prestkragar och några långa, vajande grässtrån. Håret hade hon ordnat på ett nytt 
sätt idag – hon bar det olika för hvar dag – nu låg det fritt i korta, mjuka ringlar 
som föllo i ett oredigt virrvarr åt alla håll, endast sammanhållna af ett band öfver 
pannan. En ofantlig gulbrun halmhatt med tillbakaslagna brätten satt på nacken 

                                                       
178 Ibid., s. 75. 
179 Ibid., s. 80. 
180 En sommarsaga, del I, s. 67. 
181 Ibid., s. 69 f. 
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och bildade en bred infattning till det egendomligt uttrycksfulla ansigtet, med den 
breda pannan, den något långa, oregelbundna näsan, den korta, men mjuka 
hakan, den tämligen stora, men vackert buktade och friska munnen samt de 
uppmärksamma blå ögonen, hvilka liksom girigt sögo till sig alt hvad de sågo och 
iakttogo.  
Nej, det var något så distraherande, så störande i att ha henne så nära. Han 
riktade sina ögon långt fram utöfver salen, för att icke se henne, och ändå såg han 
henne hela tiden, såg hur hon satt och vred sin hatt, som hon nu tagit af sig och 
lagt på knäet, höll den vid resåren och svängde den sakta, alt under det de vakna 
ögonen studerade honom – dessa irriterande vakna ögon.182 

 

Här betonas också blicken, mannens blick som har berättarperspektivet, och kvinnans ögon. Det 

är dock en kvinna som inte slår ner dem och tittar bort eller ned. Nej, hon har lärt sig att se 

tillbaka och hon iakttar och oroar. Hon vill bli sedd och hon vet sitt värde. Hon iscensätter inte 

sig själv för att vara ett erotiskt objekt utan med kreativitet och fantasi för att överraska och 

synas. Den lite överlägsna leken med hatten signalerar att hon inte blir imponerad hur lätt som 

helst.   

 

Nordin Hennel menar, som jag tidigare varit inne på, att dialogerna i kvinnotexterna antingen 

består av en man och en kvinna, eller en äldre och en yngre kvinna. Yngre kvinnor samtalar sällan 

med varandra förutom i de fall de är systrar som Arla och Gurli. Hos Leffler anser jag att detta är 

ett typiskt drag då hon gestaltar den kvinnliga desillusionen. Arla har inga vänner och trots 

samtalen med Gurli finns ingen närhet mellan henne och systern. Med sin syster Maria har hon 

aldrig någon dialog. Arla är ensam; hon upplever inget förtroligt systerskap och hon har inga 

vänner. Detsamma är fallet i flera andra tidiga verk. Aurore definierar sig själv i förhållande till 

männen omkring henne och i novellen som har hennes namn är hon mycket ensam i sin olycka. 

Systrarna Berta och Lissi i dramat Sanna kvinnor har heller inte mycket gemensamt. Ulla däremot, 

rör sig hemtamt i både den manliga och kvinnliga världen. Hon har sin manlige konstnärsvän 

Lewison och hon diskuterar för- och emot preventivmedel med väninnan Nelly.183  

 

Tydligast kommer vänskapsmotivet fram i romankapitlet ”Utomkring äktenskapet”. Leffler 

började skriva romanen på hösten 1886. Hon reagerade våldsamt mot Kristiania-bohèmens och 

det Unga Sveriges inställning till kvinnan, främst i Arne Garborgs roman Mannfolk. Leffler 

utbrister:  

Ett sådant lif som dessa män föra är ju så rått, så djuriskt och brutalt att vi 
kvinnor ej kunna fatta att detta skall vara samma män, som vi träffa i 
umgängeslifvet och som då uppträda som våra likar i bildning och förfining.184  

                                                       
182 Ibid., s. 63 f. 
183 En sommarsaga, del II, s. 155 ff. 
184 Sylvan, s. 168. 
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Som motreaktion skulle hennes roman handla om kvinnors systerskap, en grupp flickor från 

barndomen och framåt, ”modärna kvinnotyper, flickor som äro själfständiga och arbeta för sitt 

uppehälle, kvinligt kamratlif med mera., som knappt varit skildrat förr”. Romanens första kapitel 

trycktes i tidningen Svea 1887.185 Tyvärr blev den aldrig avslutad. Ämnesvalet är djärvt och 

omfattar bland annat den lesbiska kärleken och den ensamma moderns situation, då särskilt när 

det ensamma moderskapet är självvalt för att kvinnan inte vill eller kan bli gift.186  

Jag bryr mig inte så mycket om männen, invände Bet, rodnande. Men jag tycker 
om barn.  
Det gör jag med, sade Willie. Och om jag visste något sätt att få ett barn utan att 
behöva gifta mig, skulle jag gärna vilja det.  
Männen är så olika oss, sade fröken Eriksson, en högväxt, ståtlig flicka med blek 
hy och rödaktigt hår samt något på en gång vemodigt och exalteradt i blicken. Jag 
tror inte, att det finns en af dem, som har en ädelhet i uppfattning och tänkesätt, 
som en finkänslig kvinna fordrar af den, hon ska leva sitt lif samman med. Då är 
vänskap mellan kvinnor tusen gånger lyckligare och mer att tro på. 
Koralie har rätt, ropade Willie. Leve vänskapen! Det är det bästa i lifvet.  
Vid dessa ord utbytte hon en varm blick med Eriksson.187  

 

Dessa ämnen är även idag kontroversiella. Det lesbiska temat återkommer i dramat Den 

kärleken.188  

 

Nordin Hennel menar att Leffler återkommer till 80-talstematiken i romanutkastet ”Trång 

horisont”.189 Jag håller inte med om det. Enligt Ellen Key var meningen med romanen att skildra 

hur Bertas, Olgas och Antonias horisont vidgas mot utveckling och lycka.190 Alla tre är kvinnor 

som inte lever samma slags beroende liv som Arla. Hennes liv kan enbart bekräftas genom en 

man på grund av att hon aldrig fått några egna utvecklingsmöjligheter. Antonia däremot utmanar 

fadern, Berta är lärarinna och Olga sångerska.  

 

Leffler hade planer på ytterligare en samling noveller som skulle heta I fred med samhället, kanske 

var den tänkt som ett motstycke till ”I krig med samhället”.191 Hennes plötsliga död 1892 gjorde 

att hon aldrig hann förverkliga de planerna.  

                                                       
185 Ibid., s. 168.  
186 Ibid., s. 168 samt 236. 
187 Anne Charlotte Leffler, ”Utomkring äktenskapet”, Ur lifvet VI, (Stockholm, 1893), s. 177 f. Finns även i 
Efterlämnade skrifter II. 
188 Karin Hjalmarson, Nya kvinnor och ny samhällskritik: en feministisk läsning av Anne Charlotte Lefflers Tre komedier, 
uppsats i litteraturvetenskap, C, Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola (Huddinge, 2007), 
s. 30 f. 
189 Nordin Hennel, 1993, s. 527. 
190 Key, s. 67 f. 
191 Sylvan, s. 209. 
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Sammanfattning 
Jag har i den här uppsatsen analyserat två, vad jag valt att kalla, desillusionsnoveller av Anne 

Charlotte Leffler. Dessa är ”En bal i societeten” från novellsamlingen Ur lifvet I, vilken utkom 

1882, och ”I krig med samhället” från Ur lifvet II som utgavs 1883. Vad jag menar med 

desillusionsnovell är att den kvinnliga huvudpersonen genom desillusion kommer till insikt om 

tidens dubbelmoral och/eller de begränsande konventionerna för kvinnor. Den insikten lägger 

grunden till kvinnligheten som möjlighet. Ur lifvet I var det första verk Leffler utgav under eget 

namn och inte under pseudonym. Den fick goda recensioner från både höger- och vänsterhåll. Ur 

lifvet II väckte däremot stort rabalder på grund av sitt vågade innehåll. De båda novellerna jag valt 

skildrar Arlas öde. För analysen har jag använt mig av en del av de slutsatser Ingeborg Nordin 

Hennel drar i ”Ämnar kanske fröken publicera något?”: Kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik, vilka 

gäller motiv, berättarperspektiv, manlig närvaro i texten, tyst och hörbar kommunikation och 

bildspråk. För analysen av ”I krig med samhället” har jag även använt ”Stabat mater” av Julia 

Kristeva från Stabat mater – Julia Kristeva i urval.   

 

Balen är ett kvinnligt motiv och återfinns inte hos de manliga 1880-talsförfattarna. I ”En bal i 

societeten” är det den unga Arla som skildras och hennes desillusion gäller den romantiska 

kärleken till major Lagerskiöld. I novellen kritiseras äktenskapet och vägen dit för den unga 

flickan. Desillusionen skildras i ytterligare två steg. Det första steget gestaltas av den nygifta 

friherrinnan Lejonstedt som under balen blir varse att den man hon gift sig med inte är det ideal 

hon trott och i det sista steget beskrivs det olyckliga äktenskapet mellan Arlas föräldrar. Aurore 

Bunge och Cecilia är två unga flickor som genomskådat balens tomhet. I novellen ger de röst åt 

dubbelmoralen men också åt kvinnans svårighet att göra något meningsfullt av sitt liv. Detta görs 

främst genom deras iscensättning vilken beskrivs med de extralingvistiska markörerna, då särskilt 

gester till vilka kläder och frisyr räknas, samt ansiktsuttryck. Ett annat tema i novellen är 

konflikten mellan den framväxande borgarklassen och den gamla adeln, vilken porträtteras i 

kontrasten mellan byråchefen Örn å ena sidan och major Lagerskiöld och baron Lejonstedt å den 

andra. Männen är i övrigt schabloniserat skildrade. Flera mor-dotterrelationer porträtteras, där 

mödrarna mestadels framträder som en del i det patriarkala systemet. 

 

Novellen är skriven i en impressionistisk hållning. Berättaren använder sig ofta av vad jag menar 

är en Lefflersk form av dubbelblick. Där den yttre blicken tveklöst är kvinnlig. Den är mogen och 

erfaren och tillhör en kvinna som har lärt sig det patriarkala systemets spelregler och genomskåda 

och kritisera dem. Den tas ofta till utgångspunkt för skildringar av kvinnoerfarenhet. I sin mest 
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koncentrerade form uppträder den i jämförelsen mellan två kvinnor, där skillnaden tas till 

utgångspunkt för att beskriva kvinnans inre och också på så sätt klargöra ett helt budskap. Denna 

antipatriarkala blick avslöjar, ibland obarmhärtigt, både kvinnors och särskilt mäns beteende. Den 

uppträder i båda novellerna. 

 

”I krig med samhället” skildrar Arla tio år senare, då konventionellt gift. Synvinkeln i novellen är 

övervägande Arlas men skiftar också till andra personers. Det är dock Arlas historia och jag 

menar att det till synes objektiva berättarperspektivet också indirekt är Arlas perspektiv. 

Objektiviteten blir en dubbel blick, eller om man så vill ett dubbelt perspektiv, på flera plan. Arlas 

indirekta perspektiv tar sig allra tydligast uttryck i skildringen av maken som från början är 

ofördelaktig. I takt med Arlas frigörelse blir beskrivningen av honom alltmer positiv. Det innebär 

att författaren ser med Arlas ögon. Arla är författarens alter ego även som författare.  

 

Min mening är att Arla genomgår tre faser i novellen, hustrun, kvinnan och modern. De avlöser 

varandra i den ordningen men går även in i och överlappar varandra. I hustrurollen är hon utåt 

sett passiv, helt definierad av maken. Hon har dock ett dubblerat jag och hon lever ut tomheten i 

sitt liv i sina dagdrömmar. Dessa är präglade av den religiositet hon fått från sin mor. De är starkt 

knutna till den västerländska madonnadiskursen, vilken både begränsar Arla och ger henne en 

möjlig väg då den tar fasta på en kvinnlig erfarenhet. Madonnadiskursen påverkar en stor del av 

novelltexten. 

 

Kvinnan är den som börjar handla. Hon försöker där finna en identitet både intellektuellt och 

som jämställd älskande kärlekspartner. I den sista delen av novellen framträder Arla företrädesvis 

som modern. Hon är otillfredställd med det liv hon lever och försöker att hitta tillbaka till barnen. 

Här står särskilt relationen till dottern i centrum och även hon inträder mer aktivt i handlingen. I 

hennes gestalt porträtteras tonårsflickan.  

 

Frågorna om plikt, sanning, kärlek, äktenskap och religion kommer fram i dialogerna mellan Arla 

och Berndtson. Han är katalysatorn i hennes utveckling. Han synliggör också 

författarproblematiken. Han är en schabloniserad bild av författarkollegan. Arla tror sig kunna 

leva i ett kamratäktenskap med honom men i hans person finns istället hela den radikale 

mannens, (Strindbergsmannens), rädsla för intellektuella och skrivande kvinnor. Novellen 

utspelar sig därför på flera plan. Det mest synliga är historien mellan Arla och Berndtson men på 

ett mer dolt plan är det en uppgörelse med de manliga 80-talisterna. En viktig del i novellen är 
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också att den är en replik till Et dukkejem. Leffler går dock längre än Ibsen dels genom att skildra 

smärtan och otillfredsställelsen i frigörelsen och dels i konsekvenserna för relationerna till barnen 

och för dessas liv. Desillusionen i novellen gäller, precis som ”I en bal i societeten”, kärleken. 

Den romantiska kärleken till major Lagerskiöld visade sig vara en falsk livsväg och Arla satsar på 

kamratäktenskapet, som också blir en besvikelse. Det hon har kvar i novellens slut är 

moderskapet.  

 

För att tydliggöra desillusionen har jag jämfört novellen med några av de verk av Leffler som 

skildrar kvinnligheten som möjlighet, främst romanen En sommarsaga från 1886. Jag anser att  

”I krig med samhället” är en föregångare till denna. 
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