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Recensioner av 
doktorsavhandlingar

Margit Norrman: I livets hand. En studie i Victoria 
Benedictssons religiösa föreställningsvärld. (Akad. 
avh. Uppsala.) Verbum. Avesta 1978.

Margit Norrman ansluter sig med sin avhandling I 
livets hand. En studie i Victoria Benedictssons reli
giösa föreställningsvärld till en väl etablerad tradi
tion inom uppsaliensisk litteraturforskning. För 
jämnt ett kvarts sekel sedan -  1953 -  utgav U lf 
Wittrock sitt stora arbete om Ellen Keys väg från 
kristendom till livstro. 1961 följde Sven Linnérs 
bok om Pär Lagerkvists livstro, och 1968 belystes 
samma begreppssfär i Jan Stenkvists doktorsav
handling: Den nya livskänslan. En studie i Erik 
Blombergs författarskap till och med 1924.

Margit Norrman tillämpar i viss mån samma 
utvecklingsschema som Wittrock. Hon kallar sitt 
första kapitel efter inledningen Vägen bort från 
moderns Gud och studerar där inledningsvis 
barndomshemmets religiösa miljö, särskilt den 
roll som moderns kristna åskådning har spelat; 
hennes fromhet definieras som närmast gammal
pietistisk, men också schartauanska inslag finns 
enligt författaren med i bilden. Victoria 
Benedictssons reaktion på denna stränga och 
dogmatiska kristendom tycks ha varit entydigt ne
gativ — dock framhåller förf. med all rätt att det 
källmaterial vi äger för bedömningen av barn
doms- och ungdomstidens reaktionsmönster är av 
sent datum och måste hanteras med försiktighet.

I ett av de s.k. fästmansbreven från 187 1 — 
Victoria Bruzelius var då 21 år och fästmannen 
Christian Benedictsson nära 30 år äldre — dekla
rerar hon sin oförmåga att tro på moderns guds- 
bild, på den straffande guden, »och så trodde jag 
ingenting alls, ända tills jag skulle konfirmeras». I 
avhandlingen betonas med stöd av detta och andra 
uttalanden konfirmationsläraren Christopher An- 
geldorffs betydelse för invigningen i en mera 
evangelisk kristendomssyn. En personlig tro tar 
form hos V B  — hävdas det — under protest mot 
den schartauanska strängheten i hennes närmaste 
omgivning och genom läsning av religiösa kritiker 
och nydanare som Viktor Rydberg. Men samtidigt 
nås hon av impulser av mer radikal art: i den 
personliga kontakten med svenskamerikanen 
Charles de Quillfeldt, som rörde om i ankdammen 
i Hörby med sina liberala och ateistiska provoka
tioner — och vidare genom läsning av det moderna

genombrottets danska och norska författare, G e
org Brändes, J. P. Jacobsen, Ibsen, Kielland och 
andra. Särskilt under den bensjukdom som under 
två år — från våren 188 1 till våren 1883 nästan 
helt band henne vid sängen, fick hon tid att läsa. 
Samtidigt börjar hon mer systematiskt förbereda 
sin egen litterära debut. 1882 gör hon de första 
anteckningarna i den s. k. Stora boken, av Lunde- 
gård kallad en förråds kammare för framtida bruk. 
Frigörelsens krafter arbetar i henne. Men ännu i 
materialet från 1882-83 finner Margit Norrman 
Gudstron manifest. Den dokumenteras särskilt 
tydligt i en central och av forskningen ofta citerad 
text: den märkliga invokation och bön som hon 
nedskriver i Stora boken 27 juli 1883, sedan hon 
presenterats som en ny och lovande författare i 
Uppsala-tidningen Fyris och nu — inför debuten — 
känner sig stå på tröskeln till ett nytt liv.

Åren 1884 och 1885 utkommer VB:s första 
verk i bokform, novellsamlingen Från Skåne och 
romanen Pengar, och samtidigt sker en nyoriente
ring på det religiösa planet. Axel Lundegård, son 
till kyrkoherden i Hörby och själv aggressivt 
okristen och antiklerikal, blir nu hennes förtrog
ne, och vidare knyter hon — 1885 — två vänskaps
förbindelser som i avhandlingen tillmäts stor be
tydelse för livstrons framväxt, med Ellen Key och 
Karl af Geijerstam. Hon är redan 1884 »bortom 
tron på Gud och själens odödlighet» (s. m ) .  I 
breven till Lundegård och i Stora boken kan man 
se hur hennes attityd förändras. Hon kallar sig nu 
tvivlare och markerar i olika sammanhang en kyr- 
kokritisk tendens, som förf. — inte helt överras
kande — vill sätta i samband med läsningen av 
Kierkegaard, Jacobsen, Ibsen och Kielland men 
också Zola och Max Nordau. Några prästporträtt 
— särskilt det i Pengar — antas i första hand vara 
inspirerade av Kielland. När livet nu börjar apo
stroferas i stället för Gud  och så småningom blir 
ett nyckelord med religiös innebörd och funktion 
tillmäts Zolas inflytande åter en viktig roll, och 
förf. dröjer också vid det drag av naturkontempla- 
tion, som förenar VB med den livstroende Pär 
Lagerkvist och hans förebilder, bl. a. Turgenjev 
o ch j. P. Jacobsen. Sjukdomstidens betydelse un
derstryks. »Vistelsen i dödens väntrum fick som 
ett resultat en stegrad livskänsla. På religionens 
område yttrade sig denna stegrade livskänsla som 
livstro» (s. 123).
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I avhandlingens sista parti studeras livstrons kon
solidering under slutskedet i V B:s liv, åren 1886- 
88. Innebörden i ordet livstro har redan i tidigare, 
ovan nämnda verk, visat sig svår att definiera, och 
förf. nöjer sig med att beskriva den som »en tro på 
livet och dess möjligheter till lycka» (s. 124). Livs
tro innebär i V B:s fall, understryks det på samma 
sida, »en reaktion såväl mot den rena materialis
men som mot kristendomen».

De sista åren i V B:s liv får ju sin prägel av 
förhållandet till Georg Brändes och av den psykis
ka instabilitet som avtecknar sig i de snabba väx
lingarna mellan depressioner med livsleda och 
självmordsplaner och euforiska tillstånd av kärlek 
till livet och andaktsfull naturkontemplation. Från 
ett sådant ögonblick av extatiskt förhöjd livskänsla 
stammar det ofta citerade dokument från vilket 
Margit Norrman har hämtat titeln på sin avhand
ling och som hon kallar det kanske vackraste som 
VB skrivit. Det är ett brev till Ellen Key i decem
ber 1887: »Jag är så enkelt lycklig, Ellen. Jag skul
le vilja säga så barnsligt lycklig, eller så andaktsfull. 
Det har inte räckt länge, och det skall kanske räcka 
kort. Livet far göra med mig vad det vill. Jag är 
som en druvklase i en stor hand — livets varma, 
starka hand — och den handen håller mig upp i 
solen ett ögonblick. Druvklasen vet intet om att 
handen kan sluta sig, pressa, vrida och krossa, och 
den som sedan dricker vinet tänker heller inte på 
det.»

För hennes förhållande till religionen betydde 
Georg Brändes mycket litet. I vad som kallas livs
trons texter finner förf. i stället likheter med den 
danske filosofen och psykologen Harald Höff- 
dings karakteristik av den kosmiska livskänslan i 
boken Etik. Den utkom emellertid först 1887, och 
en direkt påverkan blir därför svår att hävda. Förf. 
ser självfallet svårigheten och framhåller, att en 
livstro som V B:s kan uppstå oberoende av aukto
riteter. Hon har emellertid svårt att ge upp spåret 
och skriver på s. 138 , att VB på alla punkter utom 
en »följer» Höffding.

Livstrons texter — i Stora boken och en del brev 
-  visar enligt Margit Norrman, att V B mer kon
sekvent än man tidigare anat har ägnat naturen, 
livet och arbetet en religiös dyrkan. Naturen blir 
en ersättning för de kristnas kyrkorum; där »bor» 
Gud. (Det är naturligtvis inte svårt att finna paral
leller i litteratur, som V B från ungdomen var för
trogen med. Man kunde bl. a. hänvisa till Rune
bergs Kyrkan med dess skildring av den gamle 
Onnis ensamma gudstjänst ute i naturens ljus- 
skimrande kyrka.) I Fru Marianne representerar 
den manliga huvudpersonen Börje den livstrons 
religion, vars kult är arbetet.

Men Börjes hänförda bekännelse till det liv som 
bultar i varenda puls och gör det så stort och rikt 
att leva betecknar inte slutpunkten i V B:s religiösa

utveckling. Det sista avsnittet i Margit Norrmans 
framställning visar, hur livstrons religion sviktar in
för dödens ofrånkomliga faktum. V B börjar inför 
slutet tvivla på sin egen tro på en immanent gu
dom. Denna immanenta gudom, som varit syno
nym till livet, tillvaron, mänskligheten och utveck
lingen, förmänskligas och blir alltmer verklig för 
henne, och hon grips av behov att »känna ett 
levande väsen». I själva verket finner man, att 
hennes vacklan är påtaglig under hela det skede 
som en smula missvisande kallas Livstrons konso
lidering. Redan 1886 ber hon i Stora boken till en 
Gud, vars existens hon visserligen inte är säker på. 
»Gud, om du finns» är en formulering som åter
kommer flera gånger i de sista årens dagboksan
teckningar, och i avskedsbrevet till Axel Lunde- 
gård inför självmordet i juli 1888 biktar hon både 
sitt tvivel på och sin längtan efter en personlig 
Gud. »Jag tycker att jag tror inte på Gud, men jag 
kommer ändå att be till honom i det sista, så stark 
är den döendes begär att känna ett levande vä
sen.»

Margit Norrmans syfte har varit att »studera 
Victoria Benedictssons religiösa föreställnings
värld och de komponenter som ingår i den», att 
söka skapa klarhet i dessa frågor genom en »fort
löpande diskussion av nyckelställen i hennes litte
rära produktion» (s. 9). Detta författarskap, menar 
hon, gravi terar ständigt åt en religiös livstolkning 
utan att för den skull använda det vedertagna reli
giösa formelspråket. Teologiskt bevandrad var V B 
inte. Var då verkligen de religiösa livsfrågorna av 
central betydelse för henne? Det kan diskuteras. 
Förf. tvingas själv erkänna, att det material som 
står till förfogande för en analys av hennes reli
giösa ståndpunkt är sparsamt. Den tämligen obe
tydliga novellen När fru Svensson höll husandakt 
är den enda av VB:s noveller som till tema har ett 
religiöst ämne. Man kunde tillägga, att varken i 
Pengar eller Fru Marianne står den religiösa pro
blematiken i centrum. Och läser man Stora boken 
och brevsamlingarna frapperas man snarast av hur 
sällan den religiösa begreppssfären aktualiseras. 
Det är andra frågor — etiska och estetiska — som 
djupast engagerar henne. Naturligtvis finns det, 
framför allt i Stora Boken, en rad nyckelställen — 
för att använda avhandlingens term — men de är 
inte fler än att de till största delen har uppmärk
sammats av den tidigare forskningen, av Ingrid af 
Schultén, Sten Linder, Tora Sandström, Liedgren 
och Böök — låt vara att Margit Norrman nu driver 
interpretationen betydligt längre och på ett för
tjänstfullt sätt hyfsar den något förvirrade debat
ten om arten av VB:s religiositet, samtidigt som 
hon med fog kritiserar sina föregångares brist på 
metodisk medvetenhet och det vårdslösa sätt på 
vilket texterna ofta återgivits av Axel Lundegård 
och Böök.
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Innan jag tar upp avhandlingens huvudteser till 
en mera närgången granskning konstaterar jag 
med tillfredsställelse, att den är angenämt välskri
ven, väldisponerad och pedagogiskt klar i linjerna 
med utmärkta sammanfattningar efter varje hu
vudkapitel. Till de smärre missöden som inte helt 
kan undgås hör, att den hedervärda författarinnan 
Amanda Kerfstedt av obekanta skäl döpts om till 
Amalia Skerfstedt (s. 134)· En språklig kalamitet 
på s. 95 kombineras olyckligtvis med ett sakfel. 
Det är inte Gud själv, som i Brands slutreplik 
presenterar sig som »deus caritatis». »Han är deus 
caritatis», lyder som bekant slutorden, och den 
röst som uttalar dem kan inte gärna vara Guds 
egen. Om läsningen av Jacobsens Niels Lyhne ges 
divergerande uppgifter. På s. 16 påstås, att VB 
läste romanen 1880 — på s. 76, att hon troligen 
tog del av den första gången kring åren 1882-83. 
På tal om VB:s bibelkunskap hävdar förf. (s. 130)» 
att hon inför Georg Brändes framställer sig som 
mindre engagerad och kunnig i religiösa frågor än 
hon i själva verket var. Belägget är ett brev till 
Brändes, där hon förklarar att hon aldrig läst Höga 
visan och inte känner så väl till Bibeln. Detta brev 
jämförs nu med ett brev till Lundegård i dec. 
1884, där hon enligt förf. säger sig ha läst Bibeln 
mycket och kan långa stycken av den utantill. Men 
det står inte riktigt så i Lundegård-brevet. Där 
talas inte om Bibeln utan om Nya testamentet, 
som »jag» har läst mycket. Några vittnesbörd om 
läsning av G. T. har jag inte funnit — och det är 
G.T.:s böcker som Brändes vill få henne att läsa.

Till det mest umbärliga i Margit Norrmans av
handling hör en del av de religionspsykologiska 
och allmänpsykologiska resonemangen. Att upp
båda vetenskaplig expertis för att konstatera, att 
puberteten innebär en omvälvning inte bara fy
siskt och psykiskt utan också ofta religiöst (s. 50 f.) 
tycks mig vara överflödigt. Lika lite överraskar det 
att (s. 54 f.) föräldrarna har betydelse för hela den 
sociala inlärningen och därmed för individens in
ställning till sin nästa, eller att det barn som inte 
får kontakt med modern lär sig att söka sig till 
andra människor. Truisuska i överkant är vidare 
påpekanden som dessa: »Kierkegaard var själv 
en troende, enligt Bohlin en av kristendomens 
stora bedjare» (s. 90). »Det förringar på intet 
sätt Ibsens insats, om vi säger att hos honom 
fanns, medvetet eller omedvetet, en stark Kierke- 
gaard-inspiration» (s. 94). »Brand är en dikt i 
Kierkegaards anda» (s. 94). Sådana välbekanta fak
ta får en allför trivial klang i en framställning på 
denna vetenskapliga nivå. Apropå Ibsen meddelar 
förf. på s. 95, vad vi kan veta om VB:s Ibsenläs- 
ning. Listan kan emellertid kompletteras. Ett brev 
till Lundegård 3/2 1885 visar t. ex., att hon just läst 
Vildanden och att hon särskilt beundrar teckning
en av Gina i dramat.

Jag avstår från flera detaljanmärkningar av 
samma typ som ovan och övergår i stället till att 
undersöka den bild som ges av VB:s religiösa ut
veckling, att granska argumenteringen och tolk
ningen av de texter som har relevans i detta sam
manhang.

Kapitlet om barndomshemmets religiositet re
dovisar en hel del nytt källmaterial och komplette
rar på många punkter Bööks biografi. Kanske 
kunde dock i vissa fall Bööks prioritet tydligare 
påpekats. Redan han citerar t. ex. Nicolovius bok 
om folklivet i Skytts härad för att ge ett porträtt av 
VB:s farfar, prosten Nils Bruzelius (s. 24). Vad 
som sägs om moderns religiositet är väl under
byggt — jag kan visserligen inte dela förfs. upp
fattning, att den psalm som återges på s. 33 ff 
skulle vittna om något särskilt utvecklat sinne för 
språk och rytm. En i och för sig naturlig benägen
het att övertolka det sparsamma källmaterialet 
finner jag på s. 34. Där citeras ett brev till vänin
nan Alma Bergwall från sept. 1864: »Mamma och 
jag läste predikan samman och resten av förmid
dagen ritade jag, samt största delen av eftermidda
gen.» Kommentaren lyder: »Denna interiör ger 
en antydan om söndagsfrid men också om ensam
het. Den visar dessutom hur naturligt fjorton- 
åringen tog på seden att läsa söndagspredikan.» 
Jag har svårt att se, att denna beskrivning har 
täckning i fjortonåringens lakoniska rapport. Nå
gra sidor lämgre fram citeras en formulering i ett 
sent brev till Georg Brändes mor om modern. 
Hon var alltid tragisk, »strängt tragisk, utan tårar». 
»Möjligen kan detta sista tolkas som om hon vore 
emotionell», skriver förf. Jag skulle snarare vara 
benägen att tolka det tvärtom. Efter Margit Norr
mans välmotiverade kritik mot Böök finner jag 
det vidare motsägelsefullt, att hon utnyttjar de 
litterära texterna som källmaterial för skildringen 
av barndomshemmet och barndomens religiositet 
(s. 40 ff.). Lundegårds Lycka — liksom Elsa Finne 
och Den bergtagna — är ju i detta sammanhang 
ytterst dubiösa dokument, och även Ur mörkret är 
i sina här relevanta partier författad av Lundegård.

Avsnittet Från konfirmation till debut belyser 
konfirmationsprästen Christopher Angeldorffs 
betydelse för VB:s religiositet. Det är en intres
sant utredning — men den bild vi här får av Angel- 
dorff måste sägas vara ytterst hypotetisk. Några 
uttalanden i »fåstmansbreven» är de enda beläg
gen för att A. skulle ha visat vägen mot en mera 
»evangelisk» tro. Nu upplever jag dessa brev som 
överspända; den unga fästmön tycks mig inför den 
medelålders fästmannen försöka spela en roll, som 
innefattar uttryck för en konventionell religiositet 
och har ett tonfall av samtidigt förnumstighet och 
affektation, som annars inte finns hos VB. Vad 
andra källor har att säga om Angeldorff bekräftar 
knappast uppfattningen, att hon skulle ta hans
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»mera evangeliskt sinnade tro som föredöme» (s. 
54). Det citat som anförs från Wieselgren-brevet 
(s. 49) bevisar ingenting — det är dessutom från 
1830-talet! — och i andra, här ej utnyttjade brev
uttalanden berättar A. för Wieselgren om schar
tauanska predikningar, som av församlingen anses 
vara dogmatiskt hårklyveri. Allt pekar på — som 
förf. också medger — att han i dogmatiskt avseen
de inte har skilt sig från VB:s mor. Skall den 
vedertagna bilden av Angeldorff nyanseras, krävs i 
varje fall en mer energisk bearbetning av primär
materialet.

Är Angeldorffs roll sannolikt överskattad, så 
tycks mig däremot Quillfeldts underskattad. Han 
hade varit värd mer uppmärksamhet än den kaval
kad av präster som hör till umgänget i Hörby och 
vilkas personalia förf. meddelar, trots att de inte 
utövat något bevisbart inflytande. Quillfeldts be
tydelse för den radikala nyorienteringen hos VB 
kan däremot inte betvivlas, och den halva sida som 
ägnas honom gör inte rättvisa åt hans roll som 
vägvisare. Man saknar bl. a. en kommentar till det 
viktiga avskedsbrev hon skrev till honom i no
vember 1884 och som återges i Bööks biografi. 
Det vittnar vältaligt om »det frigörande i att första 
gången möta en varelse, vilken föraktar en hop 
narraktiga fördomar, under vilka man själv sken
bart böjer sig, men i djupet av sitt hjärta avskyr!»

Den märkliga »invokationen och bönen» i Stora 
boken i juli 1883 ägnar Margit Norrman en grund
lig och insiktsfull interpretation, mot vilken jag 
inte har några väsentliga erinringar. Textens ton
fall och innebörd aktualiserar otvivelaktigt — som 
förf. konstaterar på s. 67 — frågan om det inte 
finns en förlaga till den. Kan den inte, åtminstone 
delvis, vara en avskrift? Det finns gott om sådana i 
Stora boken. Att förlagan skulle vara den av förf. 
utpekade, nämligen Norbecks Lärobok i dogmati
ken, betvivlar jag emellertid. Några verbala över
ensstämmelser finns inte, och likheten är inte på
fallande. Det förefaller osannolikt att dogmatikern 
Norbeck skulle appellera till V B:s läsintresse, hon 
som nyligen studerat Viktor Rydbergs Bibelns lära 
om Kristus och redan långt tidigare tagit avstånd 
från dogmtron. Viktigare är, att förfis belägg från 
Stora boken är missvisande. Förteckningen över 
läroböcker på s. 68 upptar visst inte bara böcker i 
ämnet kristendomskunskap. I handskriften finns 
sex hela sidor med förteckningar över alla läro
böcker i alla ämnen och alla klasser i Allmänna 
läroverken i Malmö, Ystad och Trelleborg under 
läsåret 1882-83. Ingenting tyder på att V B  skulle 
hyst något särskilt intresse för ämnet kristen
domskunskap, än mindre för Norbecks dogmatik.

Den kritiska nyorienteringen kring 1884 ställs 
som redan nämnts i samband med inflytandet från 
det moderna genombrottets profeter: Kierke- 
gaard, Ibsen, Jacobsen, Kielland m. fl. Här rör sig

förf. i av tidigare forskning grundligt genomlyst 
terräng, och resultatet av den idéhistoriska och 
litterära komparationen kan inte gärna bli särskilt 
uppseendeväckande. Det hindrar inte att den 
energiskt genomförda koncentrationen på den re
ligiösa tematiken ger aktningsvärda resultat. Tex
terna analyseras ofta med exakticitet och finess. I 
några fall inställer sig en del principiella betänklig
heter. Berättelsen När fru Svensson höll husan
dakt spelar en viktig roll i förfis argumentering. 
Men den är som så många andra verk omarbetad 
av Lundegård, och det förhållandet borde föranle
da en granskning av manuskriptet. Ingrid af Schul- 
tén anmärker, att berättelsen aldrig blev slutförd 
och att den blev föremål för en genomgripande 
stilistisk omarbetning. Den kvinnliga huvudper
sonen Anna Ling kan som förf. menar ha fatt drag 
av VB själv. Men det finns en annan möjlighet. I 
det brev till Lundegård den 15/12  1884, där VB 
talar om sin läsning av Nya Testamentet, nämns 
namnet Anna flera gånger: »Men jag håller det 
inte otroligt att Anna verkligen läser i nya testa
mentet ibland, det finns ställen av beundransvärd 
poetisk skönhet.» Brevets fortsättning gör troligt, 
att namnet syftar på Anna Thörnkvist, en av famil
jens Hörby-bekanta. Sannolikt har VB här som så 
ofta annars arbetat med levande modell i den nära 
omgivningen. Slutligen tycks mig idén, att V B i sin 
berättelse skulle ha transponerat Kierkegaards tre 
livsstadier till småborgerlig miljö, diskutabel. Lik
heterna förefaller mig efemära. Det är bara med 
ytterst små anspråk på precision som Alfred, fru 
Svensson och Anna kan fas att inkarnera de tänkta 
rollerna. Hos den milda Anna i hennes evangelis
ka idyll igenkänner jag t. ex. ingenting av det för 
Kierkegaards religiösa stadium kännetecknande: 
det stränga offerkravet och det paradoxala lidan- 
desbegreppet.

På s. 106 ff. argumenterar förf. för tanken på 
Zolas betydelse för såväl VB:s kyrkokritik som 
hennes positiva tro på livet. Särskilt intresse har 
här den trosbekännelse av Zola som hon skriver av 
i en av sina studieböcker, rimligen år 1883 (den 
trycktes i Skånska Aftonbladet 23/7 1883). Sam
bandet med VB:s gryende livstro är tydligt. Men 
det måste ändå framhållas, att Zolas livstolkning 
och människosyn var V B djupt främmande. Hen
nes värdering demonstreras i ett brev till Lunde
gård 9/10 1884, där hon kritiserar Strindbergs 
Giftas och den affekterade oblyga råhet, »som 
efter Zola inte ens har den förtjänsten att vara 
originell». Hon talar vidare om »dessa pöbelaktiga 
skildringar av osmakliga förhållanden» som vittnar 
om hur han traskar »i Zolas förtrampade spår». 
Hans livstro representerar den materialistiska va
riant, som hon enligt avh. (s. 124) reagerar mot. 
Samtidigt måste det framhållas, att den distinktion 
som förf. gör på s. 1 1 3  mellan Zolas livstro och
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VB:s inte kan upprätthållas. Hans åskådning bör 
kallas evolutionism, hennes livstro, menar förf. 
Men i ett brev till Ellen Key, citerat på s. 13 5, talar 
V B om sin »tro på lifvet, jag menar menskligheten 
och på framåtskridandet». Också hennes livstro 
måste kallas evolutionistisk.

Analysen av livstrons texter i avhandlingens sis
ta del är som ofta tidigare distinkt och sensibel. 
Här har Margit Norrman vunnit resultat som på 
ett värdefullt sätt preciserar den tidigare forsk
ningens bild, även om begreppet livstro inte låter 
sig fångas i helt entydiga termer. Det är sannolikt, 
att Ellen Key och Karl af Geij erstam har haft ett 
inflytande på VB:s utveckling, men man måste 
ändå konstatera, att skörden av belägg i förelig
gande material är skäligen mager. Ellen Keys brev 
till VB har gått förlorade, och läser man VB:s brev 
till Geijerstam, blir man snarast besviken över att 
finna, att livsåskådningsfrågorna i denna mening 
knappast alls berörs. Vi vet strängt taget mycket 
lite om idéutbytet mellan de tre vännerna, och det 
finns knappast täckning för sammanfattningens 
ord på s. 123, att dessa personliga bekantskaper 
varit avgörande för VB:s begynnande livstro.

Rubriken Livstrons konsolidering är, som jag 
redan påpekat, inte adekvat. Den jävas också av 
den nyanserade framställningen i avh., som inte 
döljer de motsägelser som finns och de återfall i 
äldre gudsföreställningar som sker. Någon tanke
mässig stabilitet går inte att urskilja under denna 
tid av våldsamma svängningar mellan livsdyrkan 
och livsförnekelse, extatisk elevation och total 
apati. Böök har, säger förf. på s. 17, haft svårt att 
urskilja någon linje eller konsekvens i VB:s reli
giösa ståndpunktstaganden. I de fall han hamnar 
rätt beror det snarare på tur eller intuition, heter 
det med en alltför tillspetsad formulering. Otvi
velaktigt har Margit Norrman borrat djupare i den 
religiösa problematiken och förtydligat idésam
manhangen. Efter att ha läst hennes avhandling 
känner man Victoria Benedictsson bättre. Andå är 
det lätt att förstå Bööks och den tidigare forsk
ningens svårigheter att urskilja konsekvensen i 
VB:s hållning till livet, till döden och till Gud. 
Draget av osäkerhet och vacklande är konstitutivt. 
Enstaka citat ur Stora boken eller breven blir 
vanskliga i en argumentationskedja, därför att någ
ra rader längre fram finner man ofta en formule
ring, som innebär raka motsatsen. Den 2 decem
ber 1887 skriver hon sitt brev till Ellen Key om 
lyckokänslan i att vara en druvklase i livets varma, 
starka hand. Dagen efter står det i annotationsal- 
manackan: »Livsleda igen . . .  rent sjuk av äckel.»

Hans Lindström

Thorbjörn Lengborn: En studie i Ellen Keys peda
gogiska tänkande främst med utgångspunkt från

»Barnets århundrade». Årsböcker i svensk under
visningshistoria 140. Sthlm 1977.

Thorbjörn Lengborns bok är en tryckt utgåva av 
en tidigare stencilerad doktorsavhandling som 
framlagts 1976 vid Samhällsvetenskapliga fakulte
ten vid Uppsala universitet. Lengborn som förut 
disputerat i litteraturvetenskap berättar i ett för
ord att han fördes in på studiet av Ellen Key av 
professor Wilhelm Sjöstrand. Lengborn har tidi
gare publicerat några smärre studier i Ellen Keys 
pedagogiska tänkande liksom en uppsats om Rilke 
och Ellen Key (Nordisk tidskrift 1976, h. 5). På 
Ellen Keys Strand påträffades nyligen ett antal för 
Rilkeforskningen okända brev från Rilke till Ellen 
Key liksom ett från Rilke till Hanna Pauli. Det är 
brev som Reidar Ekner alltså inte kände till när 
han skrev uppsatsen Rilke, Ellen Key och Sverige 
(Samlaren 1965). »Brevfynden från Strand har bi
dragit till att ge oss en fördjupad och förändrad 
syn på relationerna mellan de båda författarna un
der deras senare år», summerar Lengborn. Ekner 
liksom f. ö. också Käthe Hamburger har kommit 
att dra alltför långtgående slutsatser på grundval 
av ett ofullständigt material. Ekners påstående att 
vänskapen mellan Ellen Key och Rilke slutade 
»med en Entfremdung som inte gärna kunde ha 
varit mera total» visar sig vara ogrundad.

Lengborns doktorsavhandling utgör den tredje i 
raden om Ellen Key. Min avhandling, Ellen Keys 
väg från kristendom till livstro, förelåg 1953. Ronny 
Ambjörnssons avhandling, ett idéhistoriskt speci- 
men i Göteborg 1974, bär titeln Samhällsmodern. 
Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896. 
Ambjörnsson vaskade fram en del nytt material ur 
Ellen Keys otryckta »tankeböcker» som jag tidi
gare hade lagt till grund för min framställning. En 
utmärkt exposé över Ellen Keys mångskiftande 
författarskap ger Ambjörnsson i inledningen till 
sitt Ellen Key-urval Hemmets århundrade (Aldus 
1976); den femtiosidiga översikten är betitlad 
»Ellen Key: Miljö, liv, idéer». Tyvärr förelåg vare 
sig Lengborns avhandling eller Ambjörnssons se
nare bok när jag skrev min artikel om Ellen Key i 
Svenskt biografiskt lexikon (band X X I 1975) och 
dessa båda arbeten saknas således där i biblio
grafin.

Skolagan i Skottland behandlas hösten 1978 av 
Europakommissionen för de mänskliga rättighe
terna i Strasbourg. »Tawsen», en läderrem, är fli
tigt i bruk i de skotska skolorna liksom rottingen 
föreslås nu införas i föräldrabalken i Sverige, 
avses nu att införas i föräldrabalken i Sverige. 
Ellen Key ägnar i Barnets århundrade ett större 
avsnitt åt ett fördömande av agan. I sin bok Från 
Sundsholm till Casa Collina (1932) har Harald 
Schiller berättat om de bestraffningar som Emil 
Key, Ellen Keys far, tillgrep mot sina söner. Två av


