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166 Recensioner av doktorsavhandlingar

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
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Ellen Keys bröder lämnade upproriska hemmet i 
tonåren. Lengborn berör hemmets stränga upp
fostran men förklarar: »Det skall inte här göras nå
got försök att med utgångspunkt från detta sum
mariskt presenterade biografiska material söka 
förklara strängheten [sid] i Ellen Keys eget peda
gogiska system.» För det första beklagar jag att 
Lengborn inte mer uppehåller sig härvid; jag mås
te betrakta »strängheten» i den citerade meningen 
som en felskrivning — Lengborn menar väl tvärt
om? »Och de barn, vilka slå igen när de blir slagna, 
äro av alla de mest löfte sgiv ande» heter det med 
en typisk Ellen Key sk tillspetsning i Barnets år
hundrade. Det finns förvisso också element av 
gammaldags sträng uppfostran bevarade i Ellen 
Keys eget pedagogiska program. Men den kropps
liga misshandel som hon i ungdomen sett sina 
bröder utsättas för i hemmet är naturligtvis en vik
tig faktor bakom hennes engagemang i olika slag 
av uppfostringsfrågor. Det är i kapitlet Uppfostran 
som Ellen Key utförligt uppehåller sig vid »stry
ket»; hon hänvisar bl. a. till att man i England 
»under diskussionen av denna fråga framhållit att 
den könsliga perversiteten, som allt emellanåt 
framträder vid gosskolorna, dels mellan lärjungar
na, dels mellan dem och lärare, står i ett omedel
bart samband med kroppsagan». Ellen Key menar 
att »detta förhållande, liksom de ständigt återkom
mande fallen av barns misshandel, måste till slut 
framtvinga ett absolut lagbud mot all skolaga». 
Hon åberopar i detta sammanhang ett par franska 
arbeten av Jean de Vielliot om »la flagellation» 
och dess konsekvenser för »könslig perversi tet». 
Thorbjörn Lengborn har i sin avhandling noterat 
att Ellen Key redan i skriften Kvinno-p sy kologi 
och kvinnlig logik (1896) berör den »nya veten
skapliga litteraturen om barnets själsliv». Han 
konstaterar att hon tycks ha legat långt framme 
vad gäller orienteringen om barnpsykologisk lit
teratur. »Det är inte osannolikt, att hon genom si
na översikter i de båda upplagorna av Barnets år
hundrade fyllt en viss uppgift som vägröjare för 
vetenskapen på detta område i Sverige.»

Slutkapidet i Lengborns avhandling går in på 
»mottagandet av Ellen Keys skrifter, särskilt Bar
nets århundrade». Någon mer avancerad form av 
receptionsforskning är det inte fråga om. Det finns 
en dissertation av Ingeborg Kielmayer som be
handlar Ellen Keys ’Das Jahrhundert des Kindes’ 
in der deutschen pädagogischen Fachkritik von 19 0 2 -  
19 14 . (Wien 1954. Duplic.) Lengborn uppger — 
och hänvisar härvid till Sjöstrand — att den tyska 
versionen av Barnets århundrade år 1926 hade 
upplevt 36 upplagor. Rilke recenserade boken en
tusiastiskt 1902 i Bremer Tageblatt und General
anzeiger. »År 1975 var det 100 år sedan Rilke föd
des. I samband därmed anordnades i Schiller- 
National-Musäum i Marbach en stor minnesut

ställning. I denna intog Rilkes relationer till Ellen 
Key och hennes pedagogiska tänkande en viktig 
plats. Detsamma gäller för den omfattande och 
vetenskapligt upplagda utställningskatalogen av 
J. W. Storek. Ellen Key har på detta sätt tilldragit 
sig förnyad uppmärksamhet i Tyskland.» Särskilt 
nyfiken blir man onekligen på Ellen Key-recep- 
tionen i Japan. Barnets århundrade översattes för
sta gången till japanska 19 16 . Med åberopande av 
uppgifter i brev från Yurika Onodere, Tokyo, till 
Ellen Keys systerdotter Essy Key-Rasmussen kon
staterar Lengborn: »En andra upplaga följde 1960 
och den i2 :e  upplagan förelåg 1970. Kärleken och 
äktenskapet, en del av Livslinjer, som översattes 
första gången 19 14 , utkom 1973 i inte mindre än 
två upplagor.» Hur pass fullständiga översättning
ar det rör sig om framgår inte. Ellen Key livade 
gärna upp sin framställning i Barnets århundrade 
med färgstarka formuleringar. Hon förklarar 
exempelvis att en verklig harmonisk utveckling 
förmår inte den svenska skolan bibringa: »Vad 
som erhålles på skolans kavelbräde, i dess hackbo, 
det är något helt annat!» Vad kan det månne heta 
på japanska?

I tidskriften Verdandi 1891 publicerade Ellen 
Key uppsatsen Själamorden i skolorna; den ingår i 
andra delen av Barnets århundrade liksom uppsat
sen Böckerna mot läseböckerna som första gång
en trycktes i Verdandi 1884. Men redan Ellen 
Keys »tankeböcker» rymmer en mångfald betrak
telser i uppfostringsfrågor. Lengborn har mycket 
noggrant och ambitiöst tagit del av allt relevant 
material. Hans framställning är väldisponerad men 
emellanåt i sin faktafyllda koncentration litet torrt 
registrerande. En god bild ger andra kapitlet av 
»de första pedagogiska insatserna», hemma på 
Sundsholm och i Stockholm, och av Ellen Keys in
ställning till folkhögskolan. Som en av huvud
teserna i sin bok vill Lengborn beteckna »vikten 
av folkhögskolan och folkbildningstanken för 
Ellen Keys senare bildningssyn»; »om folkbild
ning och folkhögskola utgör det ena fundamentet 
för Ellen Keys pedagogiska intresse och verksam
het, utgöres det andra av flickskolan», heter det 
också. Flickskolan var en skolform i vardande på 
samma sätt som folkhögskolan och erbjöd sär
skilda möjligheter för en friare pedagogik än vad 
som förekom inom lärdomsskolorna. Ellen Key 
undervisade i tjugo år, alltifrån hösten 1880, i den 
flickskola som hennes kamrat Anna Whitlock star
tade 1878 och som 1893 ombildades till Stock
holms nya samskola. Anna Whitlock hade från 
början siktat till en konsekvent konfessionslöshet 
men tvangs göra vissa eftergifter. Hon stod således 
starkt kritisk mot den obligatoriska religionsun
dervisningen och denna hennes uppfattning dela
des av Ellen Key. Lengborn som ägnar ett kapitel 
just åt Ellen Key och religionsundervisningen,
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framhåller i anknytning till Sjöstrands stora över
sikt över Pedagogikens historia att det särskilt från 
slutet av 1870-talet stod strid om religionsunder
visningens ställning i folkhögskolan. »Motståndet 
från liberalt håll skärptes under 1880-talet och rik
tade sig speciellt mot kyrkans inflytande över un
dervisningen och framför allt mot katekesplug
get.» Lengborn hade med gott utbyte också kun
nat utnyttja Nils Anderssons kyrkohistoriska av
handling 1878 års katekes (1973); den belyser 
grundligt just hur katekesen blev ett religionsfri- 
hetsproblem. »Det i denna stund mest demorali
serande momentet av uppfostran är kristendoms- 
undervisningen», heter det i Barnets århundrade. 
Folkskolan var full av »de dödas ben» och de mest 
skrymmande var härvidlag katekesen! Ellen Key 
konstaterar: »Mina egna barndomsminnen hava 
föranlett mig till tidiga iakttagelser över barns reli
giösa begrepp, och jag har nu framför mig tjugo
fem år gamla anteckningar i detta ämne.»

Överhuvud betonar Lengborn kontinuiteten i 
Ellen Keys pedagogiska tänkande. »Hon tog mot 
vad hon var beredd att assimilera.» Ellen Key blev 
mycket beläst också på det pedagogiska gebitet. 
Det hände att hon beskylldes för att hennes peda
gogiska synpunkter enbart skulle vara »läsefruk- 
ter». »Mot en sådan ståndpunkt måste man dock 
ställa konsekvensen och stabiliteten i hennes 
åskådning. [ ...]  Det är intressant att jämföra de 
synpunkter, som Ellen Key framlägger i sina 
’Tankeböcker’ och i Barnets århundrade 25-30 år 
senare. Konsekvensen och överensstämmelsen är 
slående.» Lengborn bekräftar således att Ellen 
Key hade alldeles rätt när hon framhöll att hon 
mycket tidigt hade omfattat de idéer som hon kom 
att lägga fram i Barnets århundrade.

Rousseau och Spencer men också åtskilliga 
andra av pedagogikens klassiker passerar revy i 
kap. V, »Den idéhistoriska bakgrunden till Ellen 
Keys uppfattning om fostran, undervisning och ut
bildning». Lengborn följer noga upp hennes Rous- 
seau-studium. Ellen Key menade att hela den nya 
uppfostran hade sin utgångspunkt i Émile; Spen- 
cers system var bara »en stor modernisering» av 
Émile. Lengborn visar vidare hur Ellen Key slöt 
upp i den svenska 1800-talsdebatten om en en- 
hetsskoleform. Agardhs skolprogram kände hon 
till och kan ha påverkats av; likaså bör hon tidigt 
ha varit förtrogen med P. A. Siljeströms pedago
giska åskådning. Ellen Key tänkte och uttalade sig 
»ganska utopiskt», framhåller Lengborn med all 
rätt. Hon talar själv i Barnets århundrade om sin 
»drömda skola». An starkare kunde Lengborn ha 
betonat motsägelserna i hennes förkunnelse. I an
slutning till Rousseau förklarar hon att »uppfos
trans största hemlighet ligger innesluten just i — 
att icke uppfostra». Å andra sidan heter det att 
»frivillig lydnad» skall inpräntas under barnaåren.

Det är åt hemmet som barnets fostran bör vara 
anförtrodd. »Först när barnen återvinnas från sko
lan, gatan och fabriken åt hemmen och när möd
rarna från utearbete eller världsliv återvinnas åt 
barnen, då skall en naturlig uppfostran i Rous
seaus och Spencers anda kunna bli verklighet, en 
uppfostran genom hemlivet för livet.» Som Am
björnsson har visat i sin doktorsavhandling var 
detta åsikter som också bemärkta tyska social
demokrater gjorde sig till talesmän för mot slutet 
av 1800-talet.

UlfWittrock

Tomas Forser: Books 30-tal. En studie i ideologi. 
PAN & Norstedts. Sthlm 1976.

Man kan notera en frapperande ökning av intres
set för Fredrik Böök och hans insats som kritiker. 
Med tanke på den centrala roll han en gång spela
de i svenskt kulturliv är det i högsta grad påkallat 
att försöka kartlägga hans inflytande som opi- 
nionsbildare i litterära och politiska frågor. Thure 
Stenström har skrivit om Böök och nazismen i 
festskriften till Gunnar Brandell och Rolf Arvids
son har kommit med en nyutgåva av Resan till 

Jerusalem med ett instruktivt förord. Dessutom har 
Arvidsson gett ut ett urval av Bööks 1940-talskri- 
tik med en inledning. Det mest betydelsefulla bi
draget är emellertid Tomas Forsers avhandling 
Bööks 30-tal. En studie i ideologi.

Forsers huvudtes i avhandlingen är knuten till 
Bööks anammande av marxismen och den materi
alistiska historieuppfattningen. Detta kopplar han 
samman med Bööks hegelianskt färgade histo
riesyn, som förvärvades under studietiden i Lund. 
Forser visar med önskvärd tydlighet att Böök med 
intresse hälsade de försök som gjordes av bl. a. 
Axel Strindberg att lägga grunden till en marxis
tisk litteraturvetenskaplig metod. Han påvisar att 
Böök hade nära kontakter med den marxistiskt 
inriktade gruppen av unga forskare kring tidskrif
ten Ateneum i Lund och försöker också visa, att 
Böök i reseboken Det rika och fattiga Sverige själv i 
viss utsträckning tillämpar ett historiematerialis- 
tiskt synsätt. Med sig på sin resa har han en ung 
marxistisk historiker från Ateneumgruppen, Per 
Nyström. Det är 1936. I fortsättningen av avhand
lingen framhåller han hur Bööks konception av 
historiematerialismen bidrar till att jämna vägen 
för anammandet av nazismen och övergivandet av 
den klassiska idealism han tidigare företrätt.

Forser har kallat sin avhandling Bööks 30-tal. En 
studie i  ideologi, och redan denna titel innebär en 
viss vaghet. Om man tar fasta på att han vill skildra 
Bööks ideologiska utveckling eller ställningsta
gande under 30-talet, så innebär ju detta i och för 
sig en klar kronologisk avgränsning. Man kunde


