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Recensioner

N ils N orman: Den unge Strindberg och väckelserörelsen. Akad. avh. 
(Lunds univ.), Malmö 1953.

Strindbergs förhållande till religionen måste betecknas som ett mycket centralt 
problem för Strindbergs-forskningen. Hans omvändelse under nittiotalet har 
också redan tidigare gjorts till föremål för tvenne specialundersökningar, nämligen 
Martin Lamms S t r i n d b e r g  och m a k te r n a  (1936) och Gunnar Brandells S t r i n d b e r g s  
I n f e r n o k r i s  (1950). Men ämnet Strindberg och religionen är större än så, att det 
kan uttömmande behandlas blott genom ett studium av vad som mer eller mindre 
direkt sammanhänger med Inferno-krisen. Först när synfältet vidgas till tiden före 
både åttio- och nittiotalen, får i själva verket även omvändelsen en tillfredsstäl
lande belysning. Strindberg växte upp i ett gammaldags patriarkaliskt och reli
giöst hem, åren efter moderns död 1862 drogs han in i den nyevangeliska väckelsens 
verkningskrets, genom konfirmationsläsningen 1864—65 fick han en sträng och 
grundlig lektion i »korsets skola», och först den därefter begynnande kontakten 
med den religiösa liberalismen mjukade upp hans gripenhet inför vad som presen
terats för honom som kristendomens grundsanningar.

Sammanhanget med barndomens och ungdomens religiösa erfarenheter i Strind
bergs fall har alls inte heller varit främmande för Lamm och Brandell. Båda har 
funnit det angeläget att beröra också dem. Men bådas val av ämne för undersök
ningen gjorde, att Strindbergs tidigare religiositet behandlades blott inledningsvis 
och skissartat. Och därtill kom att Lamm gav en uppenbart alltför ljusstämd bild 
av den rosenianska väckelsens karaktär, så ljus att han rent av syntes ställa de 
båda väsensskilda predikanterna Rosenius och amerikanen Parker sida vid sida. 
Inte heller Brandell opponerade häremot. Visserligen hävdade han, att Strindbergs 
upplevelse av väckelsen mera blev ett uttryck för Strindbergs tungsinne än en 
befrielse. Men detta tungsinne fick mindre härröra från väckelsens karaktär än 
från det förhållandet, att Strindberg av allt att döma aldrig vann någon frälsnings- 
visshet. Väekelsereligiositeten tedde sig för Brandell främst som representant för 
vad han kallade modersidans religiositet, evangeliet till skillnad från lagen, den 
religiositet, som borde kunnat tillfredsställa den unge Strindbergs alltid svidande 
ömhetsbehov.

På så sätt kan ingen tidigare sägas ha gått till grunden med hithörande problem, 
och det är därför en kännbar lucka i vår kunskap om Strindbergs förhållande till 
religionen, som Nils Norman sökt fylla genom sin avhandling om diktarens ung- 
domsreligiositet. I centrum för hans undersökning står — det törs man säga — 
en riktigare och framför allt med hänsyn till Strindbergs egna erfarenheter rik
tigare värdering av den nyevangeliska väckelsens stämningsläge åren omkring 1860. 
Det var alls ingen ljus och trygghetsskapande trosform med obetingade löften om 
frälsning, frid och salighet som genom Rosenius och andra mötte ynglingen. Strind
bergs uttalanden i ämnet pekar i en och samma riktning — det får man ett starkt 
intryck av genom avhandlingens citatflora.

I de senare avsnitten av sin undersökning kommer Nils Norman också in på 
den rent litterära betydelse, som de grundliga erfarenheterna i väckelsens förgårdar
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och som frigörelsen från dessa erfarenheter fick, speciellt i nngdomsdramerna. I 
vissa stycken är hans resultat här kanske en smula diskutabla, t. ex. i utredningen 
om brännvin och nattvard i M äster Olof (s. 203 ff.) och i jämförelsen apropå Den 
fredlöse med Tegnér, Oehlenschläger och Goethe (s. 289 ff.). Men åtskilligt hör i 
gengäld till det mest värdefulla i avhandlingen. Särskilt fäster man sig vid det 
samband, som påvisas mellan den religiösa liberalismens Jesus-bild och reforma- 
torsgestalterna i Fritänkaren  och prosaupplagan av M äster Olof. Genom fastläg
gandet av detta samband framtvingas en delvis ny helhetssyn på Strindbergs 
Olaus Petri; dock har synpunkten redan tidigare klart skisserats av Per Lindberg. 
Andra förtjänstfulla partier handlar om Fröken Julie och om det förlorade Blot- 
Sven-dramat. Uppslagsrik och inträngande är slutligen även analysen av Den 
fredlöse. Reservationen, att denna ibland ter sig väl hårdragen och utspekulerad 
inkräktar knappast på det goda helhetsintrycket.

Först och främst vill man dock stanna inför de avsnitt, som genom sin inriktning 
på Strindbergs pietistiska ungdomskris bidrar att kasta ljus över själva diktar
personligheten. Avhandlingens tyngdpunkt ligger också utan gensägelse i dem. Den 
energi — för att inte säga frenesi — med vilken författaren gått till verket, tycker 
man sig där kunna avläsa inte bara av den med stor envetenhet fasthållna tanke
gången och det intensiva utnyttjandet av självbiografins trots allt relativt be
gränsade stoff — utan även av det engagemang i och den inlevelsens förtrogenhet 
med väckelsens natur, som nästan måste förutsätta något av primär erfarenhet på 
området. Det är kanske ingen överflödande rikedom på synpunkter man möter, 
men man möter i gengäld något som ter sig väsentligt. Kapitlet P ietism  och puber
te t gräver djupt i den intrikata konflikt, som onanin och pietismens sexualskräck 
skapade hos den moderlöse och helt åt sig själv lämnade ynglingen, partiet om 
Edla Hejkorn understryker med all rätt den roll, som den avsevärt äldre men också 
moderliga och begåvade flickan måste ha spelat för den förälskade femtonåringen, 
och kapitlet om konfirmationen fastslår slutligen på ett övertygande sätt, hur 
omvälvande konfirmationsläsningen och den livsfientliga pessimism, som där in
präntades, blev för människan och diktaren Strindberg.

Författarens energi speglar sig sedan även i själva den stilistiska utformningen. 
Man tvekar sällan om vad han i det enskilda fallet vill ha sagt. Meningarna har 
en substantiell påtaglighet, och fyndigt slagkraftiga formuleringar, som hjälper 
till att öppna perspektiven, är det gott om. Detta i förening med hans upptäckar- 
glädje samt upptäckterna själva, som inte sällan verkar överraskande, har gjort 
avhandlingen till en verkligt stimulerande lektyr.

Energiuppbådet bakom avhandlingen är sålunda i allra högsta grad lovvärt. 
Men om detta energiuppbåd skapar avhandlingens styrka, så betingar det också 
dess svagheter.

Det är en vanlig och blott alltför mänsklig företeelse, att den som driver en tes 
eller överhuvud intensivt fördjupar sig i ett ämne, förledes att låta räckvidden 
av sina meningar växa utöver dessas egen bärkraft och göra dem till det enda 
och centrala, så att han ser en bekräftelse på dem även i mer eller mindre ovid
kommande sammanhang. Denna expansiva tendens är inte heller främmande för 
Normans avhandling. Redan strax i början heter det, att kristendomens förödande 
verkan på Strindbergs självkänsla i ungdomen var större än faderns hårdhet 
(s. 10). Men det Strindbergs-ord, som åberopas: »Han var krökt redan», dvs. när 
faderns krossningsförsök satte in, gäller ingen gradering utan blott en tidsföljd 
och har således ingen relevans i sammanhanget. För övrigt hade ju fadern och 
hemmet krökt honom redan i barndomen, så att i realiteten inte ens tidsföljden är 
obetingad. Och något senare får därnäst Strindberg själv i T jänstekvinnans son 
med R ädd och hungrig-kapitlets dystra stämningsbild kring »Klara förfärliga 
klockor» ge »en välberäknad upptakt till skildringen av den religiösa krisen i 
kapitlet Korsets skola» (s. 22; se även s. 30, 106 f.). Det är ett föga trovärt på
stående med hänsyn till att Strindberg i kapitlet inte med ett ord anspelar på
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ungdomskrisen och med hänsyn till att självbiografin själv i sin planläggning alls 
inte var »välberäknad», först medan läseriskildringen skrevs, begärde Strindberg 
av sin bror Axel de krior och det brev, som stoppades in däri. Den mörka upp
takten förklaras tillräckligt av den beklämmande situation, som föregick förfat
tandet, i förening med de mörka inslagen i själva minnesfonden.

I vad som säges om väckelsetiden möter man sedan en tendens att uppfatta ung- 
domskrisens år som en pietistiskt sett enhetlig tid med »inriktning på Jesus under 
hela ifrågavarande period» (s. 113). Till en början — och inte endast 1862 utan 
ännu hösten 1864 har Strindberg inte ens tillägnat sig den för väckelsen så 
centrala läran om rättfärdiggörelsen genom tron allena, en lära, som likväl den 
olärda modern visade sig ha gott grepp om. Att som Norman söka bagatellisera 
detta i sammanhanget fundamentala faktum kan inte vara riktigt. Man bör i stället 
tydligt och klart söka särhålla tvenne perioder i krisen: den förberedande 1862—64, 
då pubertetsbekymren ännu dominerar över läseritendenserna, och så den egentliga 
»korsets skola» under Edla Hej korns-tiden, konfirmationsläsningen och den för
siktigt begynnande avvecklingen 1864—66. En sådan uppdelning kan visserligen 
sägas vara markerad i Normans kapitelrubriker, men i kapitlen själva märker man 
föga av differentieringen, delvis därför att kronologien ägnas blott obetydligt in
tresse. Som det nu är, ter sig upplevelsen som mera kompakt och betvingande, än 
de fyra svåra åren själva ger fog för. Det är också psykologiskt rimligt att räkna 
med en blott upptakt från trettonårsåldern och med den mera definitiva hängivelsen 
åt pietismen först från femtonårsåldern.

Bland detalj inslagen i själva krisskildringen kan man dessutom anmärka mot 
sådana ohållbara kommentarer som att några ord av Oscar Strindberg i ett brev 
1862: »jag förtröstar på Gud att han hjälper alla sina barn» skulle kunna vara 
ett eko av moderns väckelsefromhet (s. 17) samt att några ord i moderns »testa
mente» om synden, »som förtager ynglingen sin 'rätta mannakraft'», skulle kunna 
ha inspirerats av S. C. Kapff, författaren till den skräckskrift om onanin och 
dess följder, som utlöste Strindbergs pubertetsångest (s. 70). Oscars ord förutsätter 
nämligen, att alla människor är Guds barn, och detta är en tanke, som även August 
enligt självbiografin ofta gjorde sig till tolk för — men då alltid i direkt och 
medveten opposition mot väckelsen. Och med moderns ord åsyftas i »testamentets» 
textsammanhang klart och otvetydigt vad som där kallats »'dryckenskapslasten' 
samt 'att besöka skökohus'». Det är knappast antagligt att modern läst Kapff, 
och för övrigt skall ju »testamentet» vara direkt avskrivet efter Luther, vilken 
alls inte kan misstänkas för att ha läst honom.

Vidare måste den kritik av Edla Hej korn-porträttet i T jä n s t e k v i n n a n s  so n , som 
Norman ger (s. 123 f f .), sägas vara åtskilligt snedvriden. Norman vill ha det där
hän, att Strindberg i hatfylld antifeminism och värjande sig mot minnet givit en 
uppenbart ovänlig bild av föremålet för sin första kärlek, och han vill synbarligen 
ha det så för att efter sin omvärdering kraftigare kunna understryka Edlas roll 
i den blivande diktarens utveckling. Men så vitt man kan se, är porträttet visser
ligen naturalistiskt men samtidigt buret av en uppriktig strävan till objektivitet. 
Att »den intelligenta och glada flickan» rökte, nämner kvinnohataren av år 1886 
utan varje ansats till kritik. Strindberg börjar dessutom med allt förmånligt han 
kan säga om Edla. Norman gör tvärtom.

Liknande ansatser till överbetoning av väckelsekrisens roll gör sig därnäst gäl
lande i bilden av den Strindberg, som redan orienterade sitt liv efter den religiösa 
liberalismens ledstjärnor. »Strindberg stod ensam mot sin omgivning», heter det 
(s. 257), fastän dock de båda äldre bröderna synes ha varit ense med honom i 
fråga om religionen. Vidare säges det vid samma tillfälle, att hans minne av de 
religiösa striderna i hemmet ännu 1869 var »förenat med en känsla av synd och 
skuld» samt att han »fortfarande i stor utsträckning betraktade väckelsen som 
normen för en sann tro» (ib.). Beträffande den förra satsen skall blott anmärkas, 
att skuldkänslan av allt att döma mindre gällde de religiösa striderna som sådana
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än upproret — delvis i samband med dem — mot fadersauktoriteten. Så menar 
Norman det också i annat sammanhang, men samtidigt hopkopplar han då bryt
ningen med väckelsen och brytningen med fadern så nära, att de nästan glider i 
ett och läsaren får det avgjort oriktiga intrycket, att Strindberg gått till attack 
mot fadern med sina religiösa meningar redan 1866 (s. 190 ff.). Invändningen i 
detta fall gäller kanske mera en oklarhet än en direkt oriktighet.

Beträffande den andra satsen — om väckelsen som normen för en sann tro — 
tarvas det en smula utförlighet. Ett stöd för densamma skall uppenbart vara på
ståendet, att Strindberg vid sin predikan i Ösmo 1866 »inte avlägsnat sig alltför 
långt från väckelsetron». Motiveringen för detta påstående är emellertid blott, att 
han med denna predikan syftade till att omvända åhörarna (s. 181). Hade det 
här talats om ett kvardröjande utslag av väckelsens mentalitet i stället för om 
väckelsetron, så hade det uppenbart varit mera korrekt. Men respekten för nöd
vändigheten att särhålla mentalitet och trosform brister även eljest vid konfronta
tion av väckelse och religiös liberalism, i det att Norman i sak vägrar att räkna 
med något verkligt trosinslag i Strindbergs »nyrationalistiska» åsikter. Endast 
därigenom får han sin mening om väckelsetrons vittförgrenade utlöpare att oin
skränkt stämma med verkligheten. Att Strindberg exempelvis i sin Ösmo-predikan 
direkt polemiskt mot väckelsen breddade vägen till himmelen får dock sägas rea
lisera ett nytillkommet trosmoment på parkerianismens grund.

Överhuvud förhåller det sig också så hos Norman, att Parker, som i skarp kon
trast till Rydberg, Renan och de andra verkligen bjöd på något positivt, så långt 
möjligt elimineras ur den »nyrationalistiska» omvändelsens ekvation. Parker blir 
endast »den skenbart mest inflytelserike», ja, det hävdas rent av, att »Strindberg 
tillerkänner honom inte någon särställning» (s. 160) — trots att Strindberg i själv
biografin (och i regel även eljest) tar övriga nyrationalister i klump utan att ens 
uppge, att han själv läst dem, medan Parker ensam får individuell presentation. 
Parker skall sedan heller inte enligt Norman ha »haft någon större betydelse» för 
Strindberg under åren efter »islossningen» (s. 193). Och ändå var det med Parkers 
hjälp som Strindberg i sin Ösmo-predikan diktade »en lovsång på prosa över 
Kristus», ändå sände han 1868 en väninna Parkers avhandling Om religionen  med 
denna högst personliga rekommendation: »läs allt, ty vart ord är guld», och ändå 
får Karl i Fritänkaren  demonstrativt gå omkring med samma avhandling i sin 
hand! Axel Strindberg mindes också sin brors Parker-lektyr, och själv hävdar 
Norman, att Orms åsikter i Ben fredlöse influerats av Parker (s. 195).

Att som Norman på Parkers bekostnad framhäva Viktor Rydberg är i förbi
gående sagt också malplacerat, och särskilt malplacerat apropå Rydberg är att som 
en följd av tyngdpunktsförskjutningen söka utläsa ett underkännande jämväl av 
honom, nyklassicisten, när antikbeundran förkättras i Sömn g ån g ar n ä tt er (s. 214). 
Ty Strindbergs besvikelse på Rydberg kom först följande år i samband med Giftas- 
åtalet. Dessutom ges underbetyget åt antikens gudar i Sömn g ån garnätt er synner
ligen motvilligt.

Ännu några mer eller mindre påtagliga övertramp i huvudtesens intresse må 
här markeras. Det ena gäller Strindbergs ord i ett brev till sin bror Oscar, att 
han omedelbart före sin Ösmo-predikan funderat på att ta en klunk av nattvards
vinet i sakristian. Norman tar Strindberg på blodigaste allvar och spårar rent av 
i brevet »en magisk uppfattning av nattvarden» och »en skräckblandad vördnad» 
för vinet; i alltför hög grad säges han dela »den uppfattning, vars sanning han 
vill ifrågasätta» (s. 182 f.). Men Strindberg själv skämtar ironiskt, och han blott 
fabulerar, att han frestats dricka. Ty så i ögonblicket före sin första predikan 
hade han dock knappast tid ens att känna, än mindre att kämpa med någon verklig 
frestelse. En annan anmärkningsvärd tolkning gäller Ben fredlöse. Där blir först 
kristendomen lika med asketism och hedendomen lika med primitiv livsnjutning 
(s. 199). Men något senare skall hedendomen så även svara mot en dyster och 
skräckblandad religiositet liknande religiositeten i hemmet (s. 202). Det är litet
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alltför dubbelbottnat och invecklat för att vara fullt troligt. Ett tredje frågetecken 
vill man sedan sätta vid utläggningen av »en gudlös tanke», som Arvid Falk i 
R ö d a  r u m m e t  får vid bilden av bl. a. »ett par formfulländade engelska ben» i 
Kristlig bokhandels fönster (s. 209 ff.). När det härom heter, att Strindberg »ut
tryckligen» betonar, att Falks tanke var »gudlös», så bjuds återigen liksom beträf
fande piccardonfrestelsen 1866 en alltför allvarsmättad tolkning av vad Strindberg 
själv sagt.

En fjärde gensaga maste man därnäst göra vid analysen av G il le ts  h e m lig h e t  
(s. 138 ff.). Det centrala motivet i skådespelet säges vara »väckelsens lära om tron 
som en förutsättning för de rätta, helgade gärningarna». Åtskilligt riktigt kan 
naturligtvis ligga häri. Men det är samtidigt föga rättvisande att genom stilla
tigande trolla bort den avgörande differensen, nämligen att det i G il le ts  h e m lig h e t  
inte är fråga om någon pietistisk övertygelse utan om en sekulariserad tro, tron 
på kallelsen, den äkta kallelsen, och på skaparförmågan så som redan i den tjugo
ettårige Strindbergs lilla Thorvaldsen-pjäs I  R o m .  Ett femte tillfälle gäller Strind
bergs upprepade presentationer av sitt eget konfirmationslöfte som en mened. 
Strindberg hade, heter det, »tillägnat sig väckelsens uppfattning, att Guds straff 
skulle drabba den ovärdige nattvardsgästen»; fördenskull »fick begreppet löfte 
för honom en innebörd av ed, och han själv blev en menedare» (s. 218). Men 
gränsen mellan begreppen »löfte» och »ed» är otvivelaktigt mer flytande än Nor
man låter påskina, och det formulär, enligt vilket Strindberg konfirmerades, med 
dess inskärpande av förbindelsens helgd inför den allestädesnärvarande Gud och 
med dess vädjan till församlingen att vittna på den yttersta dagen — redan det 
formuläret låter löftet komma en ed så nära, som överhuvudtaget kan tänkas.

Ett åberopande av pastor Nordström i H e m s ö b o r n a  som kanal för sexualskräck 
hos Strindberg (s. 120) kan man vidare svårligen undgå att opponera emot, och 
slutligen verkar det också ansträngt att i havsbandsromanen i intendenten Borgs 
havsfärd med kurs på »den nya julstjärnan» se ett tecken på »hur svårt det var 
för Strindberg att undvara något slags frälsare» (s. 65 ff.). Ty havsfärden betyder 
dock blott döden med en sista stor gest och kursen på den nya julstjärnan främst 
en utmaning från en redan bruten man mot de av Kristus besatta. Själv tror 
Borg knappast på stjärnan Beta i Herkules, lika litet som diktaren och havsfär
dens regissör gör det.

Den tendens till tillrättaläggning av materialet, som här ovan exemplifierats, 
bottnar synbarligen i en viss och ej sällan ganska påfallande brist på kringsynthet 
utanför den linje, som följes. Men bristfälligheten i nära samband med den starka 
fixeringen till huvudtesen har även dragit med sig en tydlig underlåtenhet att 
utreda begrepp och göra distinktioner, även när detta tycks direkt påkallat av 
undersökningens huvudsyfte. Först och främst måste det framhållas, att avhand
lingen är så upptagen av att spåra pietistiska influenser i Strindbergs liv och 
diktning, att den inte ens i kapitlet V ä c k e lse n  har tid att någorlunda fullständigt 
klargöra väckelsens egen natur och dess roll i svenskt 1800-talsliv. Redan själva 
titeln, D e n  u n g e  S t r i n d b e r g  och v ä ck e ls e r ö re ls en ,  är för övrigt något av en anomali, 
ty man har många olika väckelserörelser, och man använder »väckelsen» men inte 
»väckelserörelsen» som kollektivbéteckning för dem.

Konsekvensen har blivit att Norman utan vidare jämställer alla de 1800-tals- 
pietister han har anledning syssla med och därmed nästan vägrar att upptäcka 
några differenser mellan dem. »Konstellationen Rosenius-Kapff-Flyborg blev av
görande för Strindbergs uppfattning om kristendomens väsen, en pietistiskt färgad 
botgörarkristendom», läser man (s. 164), och hela framställningen igenom framstår 
den nämnda konstellationen som synnerligen homogen. För visso fanns det också 
grundläggande överensstämmelser mellan de tre, men det finns jämväl betydelse
fulla nyanser. Särskilt förhållandet mellan Rosenius och Strindbergs konfirma
tionspräst Flyborg borde intresserat en smula; Kapff som wiirttembergare står 
ju något vid sidan av. Men av Rosenius ges nu en bild, som i sina stycken säker
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ligen är alltför mörk, därför att det strålande av himmelsk glädje i fridens ögon
blick, som Strindberg själv talar om, inte fått sin rättmätiga plats i karakteristiken. 
Och det citat från Rosenius’ son (s. 33), som ger ryggrad åt dysterheten i denna 
karakteristik, är dessutom, som teol. dr Krister Gierow framhöll vid disputationen, 
icke helt godtagbart som belägg, då det otillbörligt sammanför sonens omdöme 
med kommentarer av Ernst Newman, som citerat nämnda omdöme.

Flyborg åter var i sin andliga gärning otvivelaktigt mera allvarstyngd än 
Rosenius. Den brytning, som redan 1856 inträffade till följd av Flyborgs avstånds
tagande från lösligheten i Rosenius’ predikan, efterverkade av allt att döma ännu 
vid mediet av 60-talet. Men denna brytning inte ens antydes av Norman. Flyborgs 
religiösa ståndpunkt borde han för övrigt studerat i dennes teser för pastoral
examen från 1861, nära nog det enda av Flyborgs egen hand, som finns publicerat, 
men dessa tesers existens har legat utanför blickfältet. Några ljusglimtar möter 
knappast i den kristendom, som hävdas i dem. På tal om Flyborg må så ytterligare 
anmärkas det metodiskt oriktiga däri, att en mycket sen andrahandsrelation av 
Flyborgs dotter i stället för Flyborgs egen relation från 1885 lagts till grund för 
berättelsen om hur Strindberg redan 1866 uppsade sin konfirmationslärare tro och 
lydnad (s. 219, 346).

Ett begrepp i helt annat sammanhang, som man kunde önska se utrett, är 
begreppet »primitivism». Norman avvisar nämligen den under och efter Strind- 
bergs-fejden vanliga klichén, att Strindberg var »primitiv» i sina känslor och 
reaktioner (s. 22 ff.). I beteckningen ser han blott det nedsättande; ordets syno
nymer är vild, brutal, barbarisk. Att Strindberg skulle kunna kallas primitiv i 
betydelsen otämjd, ursprunglig och äkta har han däremot inte upptäckt. Men 
därmed har han också, som det visar sig, gått miste om möjligheten att i sin 
Strindbergs-bild bygga in det som var starkt och sunt och ofördärvat i diktarens 
natur, och därav följer så även att det starka och sunda och ofördärvade, som 
småningom visade ynglingen Strindberg en väg ut ur korsets skola, aldrig får 
komma till tals eller ens skymta som en motvikt mot ungdomskrisens efterverk
ningar i den följande framställningen. Strindberg bindes alltför hårt vid allt det 
deprimerande i sitt pietistiska förflutna för att man reservationslöst skall kunna 
acceptera värderingen. Det aggressiva och brutala i hans typ är dock inte endast 
resultatet av en kompensationssträvan, och kraftigt missvisande måste det ändå 
vara att tala om »ängslighet» som »grundtonen i Strindbergs väsen» (s. 85).

Underlåtenheten i fråga om begreppsutredning ligger givetvis på linje med de 
svagheter i detaljarbetet och de lakuner beträffande material och beläsenhet, som 
skymtat redan av det tidigare sagda. Ytterligare åtskilligt av samma slag som där 
kan för övrigt anmärkas, om man utsträcker exemplifieringen till mer perifera 
ting än dem som direkt stöder huvudtesen. Till de smärre inadvertenserna hör hän
visningarna till Andlig Duvoröst, Arndts Andliga Morgonröster och Övre Ban- 
gränden (s. 39, 47, 58, 77), allt efter Strindbergs egna skrifter; mer korrekt hade 
varit att tala om resp. Dufworösten, Arndts Andliga Skattkammare och Östra 
Beridarebansgatan eller Sergelgatan. Yidare uppgiften, att »Adolf Fredriks kyrka 
var en av samlingspunkterna för de väckelsekristna i Stockholm» (s. 150), vilken 
uppgift rätteligen gäller åren 1850—58, då G. Janzon var komminister i för
samlingen, men högst osäkert passar in på 60-talet; än vidare tolkningen av ett 
Strindbergs-brev från 1876, att Siri skulle ha gått till nattvarden en gång i maj 
(s. 221 f.), vilken tolkning förtjänar ett stort frågetecken; än vidare påståendet, 
att F r i t ä n k a r e n  och Parkers O m  r e l ig io n e n  har samma motto (s. 269), vilket är 
direkt felaktigt.

Lakuner i fråga om material och beläsenhet kan sedan illustreras med dateringen 
till 1862 enligt kommentaren i S a m la d e  s k r i f t e r  av de båda i T jä n s t e k v i n n a n s  son  
intagna skoluppsatserna (s. 109); Strindberg själv daterar 1862 och 1863 i över
ensstämmelse med de i manuskriptet bevarade originalen; det är kommentaren som 
är inkorrekt. Vidare med talet om »en förmodad självbiografi på franska av



Recensioner 119

Strindberg» (s. 132), vartill kan anmärkas, att denna uttryckligen nämnes 1885— 
86 i brev till Edv. Brändes och Axel Strindberg; än vidare med reflexionen i an
ledning av namnet Windrank i M ä s te r  O lo f  (s. 204), vars bärkraft starkt redu
ceras genom det förhållandet, att Windrank som människotyp är densamme redan 
i Tegels krönika; än vidare med den omständigheten att gamla bibelöversättningen 
inte anlitats för bibelcitaten (s. 269 f f .), fastän denna skulle gett än fastare 
relationer mellan citatställena och texten i M ä s te r  Olof .

Det handskriftsmaterial, som utnyttjats, är överhuvud ytterligt ringa; mest 
kännbar är kanske bristen på förtrogenhet med breven från 80-talet. För övrigt 
har inte ens editionen av mellandramat av M ä s te r  O lo f  i Svenska Vitterhetssam
fundets serie kommit till användning. Bland förbisett tryckt material kan också 
nämnas de tidningsskriverier om osedligheten i skolorna, som Strindberg själv 
omtalar (18: 184 f., se t. ex. N. D. A. 22.6.65). I kapitlet P ie t i s m  och p u b e r t e t  hade 
de förtjänat att uppmärksammas. Det framhölls i diskussionen bland annat, att 
frivilliga vapenövningar var särdeles välgörande för dem, som hade sexuella besvär, 
och det förhållandet att August och hans bror Oscar i februari 1866 blev skarp
skyttar, sammanhänger inte osannolikt med denna rekommendation.

Härtill sluter sig sedan även en del svagheter i fråga om citatteknik och hän
visningar. Någon verklig konsekvens beträffande boktitlar o. d., när Strindbergs 
egen produktion åberopas, står knappast att upptäcka. N y a  s v e n s k a  ö d e n  nämnes 
med S a m l a d e  s k r i f t e r s  tämligen godtyckliga titel på 43: de bandet, H ö v d i n g a m i n -  
nen  (s. 200, 308). En lapsus är det väl, när dikten L a n d s f l y k t  får heta S t o r m a r  
(s. 211). Men mest märker man dock dessa svagheter i den tämligen svårhanterliga 
notapparaten. Ej sällan hänvisas där för ett citat endast till en tidigare forskare, 
som själv använt samma citat, och hänvisningen »Jfr», som brukar ange avvikande 
mening, är inte ovanlig, där ett »Se» varit det enda riktiga.

De ganska många onöj aktigheterna i fråga om terminologi och detaljer kan väl 
förklaras så, att detaljarbetet delvis försummats till förmån för en så mycket mera 
helgjuten koncentration kring själva fullföljandet av huvudtemat. Men det måste 
tyvärr tilläggas, att den allt behärskande intresseinriktningen menligt återverkat 
även på själva metodiken. Utgångspunkt för framställningen är nämligen Strind
bergs egna uppgifter i frf. a. T jä n s t e k v in n a n s  so n , och Norman ställer ändå aldrig 
nog strikt det källkritiska problem, som därmed reser sig. Det finns visserligen 
antydningar om dess existens, men antydningarna är föga sägande, och när det 
t. ex. helt allmänt talas om »Strindbergs patologiska stämningsläge 1886» (s. 31), 
ger detta en direkt missvisande bakgrund, försåvitt det skall gälla de två eller tre 
första delarnas tillkomst. Norman har heller aldrig sökt klargöra för sig, hur han 
på något sätt skulle kunna komma utanför och utöver T jä n s t e k v i n n a n s  s o n , och 
som en följd av att han aldrig söker se den utifrån, tvingas han att röra sig i mer 
eller mindre förtäckta cirkelbevis. Strindberg säger sig ha varit djupt engagerad 
i väckelsen, och han ger en mörk skildring av väckelsens karaktär; av det senare 
väsentligen dras så slutsatsen, att väckelsens livsinställning var mörk, och härav 
får sedan följa, att Strindberg varit djupt engagerad i denna mörka livsinställning. 
T jä n s t e k v i n n a n s  s o n , som själv är undersökningens utgångspunkt och föremål, blir 
därmed även bevisningsgrund.

Norman blott kompletterar med vad han vet — vilket i och för sig inte är litet 
— för att illustrera, att Strindberg har rätt. Han dekreterar snarare än prövar 
sig fram. Han är överhuvud sällan eller aldrig tveksam, följer sin linje, som för 
honom är den enda, och ser inga bimotiv. Diskussion av olika tänkbara möjligheter 
saknas. Det hela blir på så sätt mera till teser än till problem, fastän huvudtesen 
själv kanske rymmer mera av problem än av faktum. Som sammanfattning av allt 
det föregående skulle rent av kunna sägas, att Norman synes från början väl hårt 
ha bundit sig vid sin tes, så att han inte under arbetets fortgång förmått rubba 
sina positioner, mjuka upp sina tänkesätt och vidga sin intressesfär.

Men samtidigt måste det också — och lika klart och bestämt — framhållas, att
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hans argumentation ändå alls inte hänger i luften och att den alla invändningar 
till trots likväl ger en ny aspekt på människan Strindberg med nya perspektiv på 
hans diktning. Resultaten kan på sina håll behöva modifieras, men modifierade 
kan de inte förbigås av kommande Strindbergs-forskning, vars uppgift bland annat 
måste bli att bygga in dem i helhetsbilden av diktaren. Ungdomens väckelsekris i 
pubertetens, asketismens, den första kärlekens och konfirmationsläsningens tecken 
hör dock till det, som avgörande bidragit till att forma en rikt facetterad livssyn 
både direkt genom vad Strindberg accepterat och indirekt genom de reaktioner 
krisen väckt till liv hos honom.

Men i anslutning till vad som här nyss sades om helhetsbilden av diktaren måste 
ännu ett av avhandlingens karakteristika framhävas: Norman håller hårt på sin 
linje, och ändå fullföljer han den aldrig helt. Ty väckelsen och dess efterverkningar 
konfronteras dock aldrig klart, bestämt och uttömmande varken med Strindbergs 
religiösa liberalism, hans ateism eller hans ståndpunkt under och efter Inferno
krisen. Man har visserligen ständigt på känn, att Norman vill tillmäta de samman
hang han behandlar en utslagsgivande betydelse, men samtidigt undviker han 
nästan genomgående att söka klart precisera räckvidden av sina meningar. Den 
läsare, som också vill överblicka, lämnas därmed i sticket, och trots allt det fylliga 
materialet går han en smula otillfredsställd från läsningen. Det kan naturligtvis 
sägas, att uppläggningen inte kräver annat än ett påvisande av de olika väckelse
inslagen, men inte minst mot bakgrunden av de reservationer, som redan gjorts, 
tvingas man att inom ramen för en hållbarare värdering än den som förstucken 
skymtar hos Norman, söka något fullständigare samordna hans data.

Som utgångspunkt för ett sådant försök till samordning kunde tagas det faktum, 
att Strindberg dock aldrig under sin ungdomskris nådde fram till någon omvän
delse. Norman är väl medveten om att så inte var fallet. Men han ställer aldrig 
problemet, varpå detta kunde bero. En kristen skulle väl svara, att orsaken helt 
enkelt var den, att ynglingen Strindberg sökte erövra tro, nåd och frälsning genom 
en viljeakt, att han innerst inne eller först och främst sökte hävda sig, bl. a. gent
emot styvmodern, samt att han just i och genom denna anspänning stängde vägen 
för sig till restlös självuppgivelse. Synpunkten underströks också vid disputationen 
av Krister Gierow, som även sammanställde den med Normans egen åsikt, att 
Strindbergs senare ateism var »i viss mån resultatet av en föresats» (s. 29).

Redan ynglingen Strindberg ägde således ett jag med en mycket fastare tåga, än 
T jä n s t e k v i n n a n s  son  egentligen vill medge. Till den tågan hörde även religiösa 
erfarenheter och religiösa erfarenheter av ett helt annat slag än ungdomens. Nor
man menar själv, att de inte var skräckblandade (s. 14) utan att de snarare hörde 
hemma i en patriarkaliskt avtonad Fader-vår-religiositet med förtröstan och trygg
het som främsta kännemärken. Den uppfattningen är visserligen inte ny, men 
Norman försummar att väva in den i sin fortsatta framställning, och de modifika
tioner, som ett rättvist beaktande kunde lett till särskilt vid skildringen av pietis- 
mens efterverkningar, är utan tvivel inte ringa. Pietismen kom inte först, och om 
den ens satt djupast är ett problem som helt enkelt kringgåtts.

Men kanske ännu väsentligare än barndomsreligionens roll är betydelsen av själva 
den livssyn, som Strindberg tillägnat sig redan långt innan han mötte både Kapff, 
styvmodern, Edla Hejkorn och Flyborg. Sanningen dyrkades i hemmet, livet var 
för Johan fyllt av idel plikter. Faderns stränga fostran grävde djupt, och detta 
lade grunden till en mycket fast rättskänsla. Om man betecknar redan tretton- 
åringen som moralist, så gör man sig sannerligen inte skyldig till någon överdrift. 
Och betraktar man nu i ljuset härav Strindbergs ungdomskris, så faller det en 
strax i ögonen, hur han i mångt och mycket upplevde den just som moralist.

Redan moderns »testamente» ställer moraliska mera än religiösa krav på sonen, 
och Kapff talade sedan till den unge moralisten mera om synd och straff än om 
synd och nåd. Genom moderns minne blev det ett moraliskt krav att tro på moderns 
sätt. I god konsekvens med den moraliska grundinställningen kom därvid gär
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ningarna att betyda mer än tron som väg till frälsning. Dessutom reste sig kravet, 
att gärningarna direkt skulle ha sin belöning i nåden. Liv och lära skulle natur
ligtvis gå samman. Sa var det redan när han mätte sig med styvmodern och för
krossade henne, och sa även när han lyssnade till den alltigenom lagiske Flyborg. 
Redan självplågeriet i barndomen hade predisponerat för en asketisk livsföring. 
Krisen blir därmed lika mycket en kulmihation för de moraliska kraven som en 
självuppgörelse på religiös grund. Och när det sedan vid första nattvardsgången 
visade sig, att alla de goda gärningarna ändå inte belönades med någon personlig 
frid eller frälsning, så var Strindberg relativt snart redo att vända väckelsen 
ryggen.

Någon ansats till utredning av hur det moralistiska problemet i fortsättningen 
utvecklade sig skall^här inte prövas. Stoffet är överrikt, och i varje fall att spåra 
problemets fortbestånd bjuder inga svårigheter. Däremot bör det än en gång beto
nas, att väckelsen säkerligen mindre än Norman synes anta kom med något radikalt 
nytt i Strindbergs fall. Framför allt förvandlade den inte Strindbergs personlighet 
på något absolut avgörande sätt. Liksom ungdomskrisen kastar sina skuggor framåt 
i tiden, har krisen också ett perspektiv bakom sig, och utan beaktande därav får 
man inte riktigt grepp om vad den verkligen innebar. Man kan eller bör inte 
betrakta den så isolerad eller så ensidigt, som Norman gjort.

Men samtidigt är ensidighet en styrka, och så långt man förmår uträtta något 
med dess hjälp, har Norman inte försummat möjligheterna. Därmed är också sagt, 
att hans avhandling oberoende av här markerade brister har något att ge och att 
den med sin begränsning till ett enda men viktigt ämnesområde är ett värdefullt 
och i många stycken till och med gott arbete.

Allan Hagsten.

U lf W ittrock: Ellen Keys väg från kristendom till livstro. Ak. avh. 
Upps. 1953.

I en brett upplagd undersökning av Ellen Keys religiösa utveckling fram till 
mitten av 1890-talet har Ulf Wittrock gripit sig an med ett primärmaterial av 
betydande biografiskt och idéhistoriskt intresse. Stora samlingar av brev och dag
böcker finns nämligen bevarade just från de perioder, då de religiösa frågorna 
tedde sig särskilt brännande för Ellen Key. Dr Wittrock har inte nöjt sig med att 
undersöka den tidigare i stort sett obearbetade Ellen Key-samlingen i Kungl. bib
lioteket utan har också lagt ner mycken möda på att spåra upp kompletterande 
material i andra offentliga och privata arkiv. Det är presentationen och samman
ställningen av detta omfattande och tålamodskrävande stoff, som framför allt ger 
avhandlingen dess vetenskapliga nyhetsvärde.

Yid bearbetningen av de värdefulla dokumenten har författaren eftersträvat 
en objektivt iakttagande attityd. I största möjliga utsträckning låter han Ellen Key 
själv komma till tals och skildra sin uppgörelse med den kristna livsåskådningen. 
Med kommentarer är han däremot återhållsam. Han sammanbinder och vägleder, 
berättar gärna och medryckande, drar sig inte för korthuggna värderingar, som 
låter skymta ett starkt personligt engagemang i den livssyn Ellen Key arbetar sig 
fram till, men han ger sig ogärna in på diskussion och ingående analys av mate
rialet.

Genom denna återhållsamhet har betydande fördelar vunnits ifråga om överskåd
lighet och konkretion. Den koncentrerade framställningen förmedlar ett mäktigt 
intryck av Ellen Keys omfattande beläsenhet och snabba samtidsorientering. Myc
ket övertygande framträder också hennes starka intellektuella klarhetsbehov. Hen* 
nes ingående, ofta kampfjdlda resonemang om religiösa frågor visar slående hur 
starkt behov hon hade av att intellektuellt bearbeta sina intryck och erfarenheter. 
Under strängt tankearbete sliter hon sig steg för steg loss från den konfessionella 
kristendomen. Hon släpper inte en trossats utan att noga ha tänkt igenom dess


