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Förord

För ett par år sedan hamnade jag av en idag bortglömd orsak i Malmö stadsbiblioteks »för-

fattarrum« med Victoria Benedictssons dagböcker i mina händer. Jag fängslades av Vic-

torias ständiga jakt efter en plats som var hennes, de tvära kasten mellan dråplig humor och

djup förtvivlan och orden som (liksom alla stora ord) har förmågan att färdas genom tiden

utan att förlora sin styrka. 

Dagböckerna (eller Stora boken som V.B. själv kallade dem) är flera saker: först och

främst mycket bra litteratur, men också ett tidsdokument över 1880-talets Norden och en

djupt personlig inblick i kvinnans plats i denna tid. För mig är hennes ord en bild av svå-

righeten i att vara en hel människa. Victoria är storslagen och undergiven, stolt och skam-

sen, orädd och skräckslagen, och hela tiden utrustad med en stark drift att »bli någon«. Som

en röd tråd löper Victorias utanförskap. På alla platser och i allas sällskap är hon en främ-

ling.

Dagböckerna testamenterades till vännen Axel Lundegård med orden »Allt mitt är ditt«.

Han tolkade henne bokstavligt och publicerade texten efter egen omarbetning och censu-

rering. Först 1978–1985 kunde texten ges ut som den en gång skrivits. Det var denna ut-

gåva jag fick i min hand i författarrummet.

Den här boken är min bildtolkning av Victorias ord. Texterna är direkt kopierade ur ut-

gåvorna från 1978–1985 (med de eventuella kaffefläckar och andra missfärgningar böck-

erna genomlidit un der åren). Jag ville låta Victorias ord färdas från ursprungstexten, till den

utgåva jag mötte och slutligen ut i bilderna texten gav mig.

Elisa Rossholm
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