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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
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innebörd och konsekvenser, hon accepterar inte en ny ntan segt kritiskt motstånd, 
och hon lägger ner åtskillig tankemöda på att få bitarna i livsåskådningspuzzlet 
att passa ihop.

Man har all anledning att vara dr Wittrock tacksam för att han tagit Ellen Keys 
intellektuella brottning med trosproblemen på fullt allvar och inte hemfallit åt 
anakronistiskt översitteri inför hennes mycket oskolade och affektladdade tanke
arbete. Inte desto mindre har man ofta svårt att undertrycka en önskan, att han 
skulle visat mera sinne för problematiken i hennes religiösa utveckling. Bristen på 
källkritisk och saklig diskussion är påfallande och väcker ibland misstankar om att 
författaren varit alltför benägen att utan kritisk prövning tillgodogöra sig sådant 
som passat in i hans egna, tydligen rätt intellektualistiska föreställningar om hur 
ett avfall från kristendomen rimligtvis bör ha gått till. Det är möjligt, att sådana 
misstankar är orättvisa, men författaren har då inte heller försökt hindra dem från 
att uppkomma. En stickprovskontroll på hans sätt att läsa innantill i texterna har 
också visat, att han inte alltid varit nog uppmärksam på faran att blunda för små
detaljer, som kunde ge anledning till andra tolkningar än hans egen.

Framför allt vill rec. sätta ett stort frågetecken för doktor Wittrocks summa
riska reservation (s. 220) mot Ellen Iveys eget påstående, att det inte varit otros- 
skrifter, inte yttre intryck utan inre krafter, som varit de starkast drivande vid 
hennes avfall från kristendomen. När hon upprepade gånger framhåller, att yttre, 
intellektuella intryck betytt relativt lite för henne, så motbevisar man ju inte detta 
genom att visa upp hur mycket hon läst och absorberat av tidsdebatten och att det 
fanns sammanhang och följdriktighet i hennes utveckling. Detta är ju i och för 
sig intressanta resultat, som på ett värdefullt sätt kompletterar den vanliga Ellen 
Key-bilden, men de ställer forskningen närmast inför ett nytt problem. V i lk a  fak
torer i den psykologiska process, som drivit henne bort från kristendomen, har 
varit så starka, att de kommit henne att betrakta det mångåriga studiet av teologi, 
filosofi och naturvetenskap som något mindre väsentligt? Ellen Key har i Lifs- 
linjer själv försökt ge ett svar på frågan, när hon konstaterar, att hennes avkrist- 
ning förlöpt på ett annat sätt än vad som vid sekelskiftet var vanligt. Då var det, 
menar hon, i allmänhet vetenskapen, som berövade kristendomen dess andliga san
ningsvärde. »För den här skrivande däremot ligger förloppet en mansålder tillbaka 
i tiden och försiggick oberoende af såväl naturvetenskap som bibelkritik. Striden 
stod på den ena — men allt avgörande — punkten: Vill jag bringa de offer af 
min personlighet, som kräfves för att h e l t  lefva mig in i Jesu personlighet? — 
Besvaras den frågan med nej, då upphör en människa att vara kristen.» (Lifsl. 
2: 1: 40.)

Ellen Key gör alltså i denna Ibsen—Kierkegaard-färgade passus gällande, att 
den för henne avgörande faktorn legat på det moraliska, inte på det intellektuella 
planet. Nu är det ju inte min mening att utan vidare tillerkänna ett så pass sent 
påstående större bevisvärde än mera omedelbara vittnesbörd. Men man har inte 
heller rätt att lämna det oprövat. Ulf Wittrock har visserligen inte varit blind för 
moralismen i Ellen Keys åskådning — han återkommer till den i flera sammanhang 
— men han har inte underkastat den någon psykologisk analys, och mot slutet av 
avhandlingen tycks han släppa den helt ur sikte. Detta trots att den väldokumen
terade och utomordentligt fängslande framställningen av Ellen Keys förhållande 
till Urban von Feilitzen hos läsaren väcker en rad nyfikna frågor just beträffande 
arten av hennes moralism. Hur har den uppkommit? Vilka miljöfaktorer har den 
fått näring av? Hur har den stått rycken inför påfrestningen av den otillåtna kär
leken till en gift man? Är det kanske i själva verket här man har att söka nyckeln 
till hennes definitiva avståndstagande från kristendomen? Det skulle ju stämma 
ganska väl med det ovan citerade yttrandet i Lif slin jer och med hennes ofta ut
tryckta uppfattning, att kristendomen hämmade personlighetens fria växt.

Om Wittrock hållit sig till en rent fenomenologisk beskrivning av de intellek
tuella milstolparna i Ellen Keys religiösa utveckling, skulle man kanske mindre
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saknat den psykologiska aspekten. Nu har materialet tvingat honom till att dra in 
kärlekshistorien han visar t. ex., att vissa partier i den stora antikristna upp
görelsen i sista tankeboken tagit form av direkta repliker, kanske rentav brevut
kast, riktade till Robinson. Härmed har han utmanat kritiken. Läsaren, som med 
stigande intresse följer den nästan dramatiskt spännande framställningen i av
handlingens innehållsrika och välskrivna huvudkapitel, tvingas också att med sti
gande otålighet beklaga, att framställningen av själva omvändels.ekrisen inte blivit 
underbyggd av en ingående psykologisk analys av Ellen Keys ungdomsutveckling 
och en mera allsidig beskrivning av hennes personliga situation vid tiden för den 
definitiva avgörelsen.

Denna underlåtenhet är så mycket svårare att förstå, som materialet både be
träffande ungdomsåren och tiden omkring 1878 är enastående rikt. Särskilt vill jag 
i detta sammanhang nämna den intressanta brevväxlingen med modern från kon
firmationsåret 1864—65. Genom en ingående bearbetning av dessa fängslande do
kument, som jag i annat sammanhang hoppas få återkomma till, kan man komma 
den fysiska och emotionella bakgrunden till Ellen Keys religiösa moralism betydligt 
närmare inpå livet än vad dr Wittrock lyckats med. Han hade här kunnat finna 
stöd för den närliggande förklaring till hennes dystra lynne i 12—14-årsåldern, 
som han på sid. 26 framkastar men avvisar till förmån för en beaktansvärd men 
svagt bestyrkt teori om påverkan från läsarkretsar. Även åsikten, att hon under 
Stockholmsvistelsen stod under stark press av en religionsundervisning i lagiskt 
pietistisk anda, måste bättre nyanseras för att stå sig inför källornas vittnesbörd.

Överhuvudtaget förefaller mig författaren på flera punkter ha lagt för stor 
vikt vid enstaka uttalanden, som kanske mindre är att betrakta som belägg för en 
radikal åsiktsförändring än som övergående uttryck för fysiskt betingade stäm
ningar. Det gäller särskilt om Ellen Keys anteckningar från de upprörda åren 
1868—69, då hennes långa och svåra pubertetskris ännu inte med säkerhet kan 
anses avslutad. Men även senare bör man ständigt hålla hennes lynnesväxlingar i 
minnet. Wittrocks framställning av de olika faserna i Ellen Keys religiösa utveck
ling skulle ha blivit mera övertygande, om han visat sig klarare medveten om denna 
svårighet och försökt komma tillrätta med den genom att utförligare registrera 
och framför allt noggrannare datera de svåröverskådliga anteckningarna i tanke
böckerna. Det sista är visserligen ingen lätt uppgift, och delvis torde den vara 
olöslig. Men vissa sannolikhetsresultat borde man ändå kunna uppnå genom en 
noggrann jämförelse med det daterade brevmaterialet. De mycket markanta väx
lingarna i Ellen Keys handstil under en del av den behandlade perioden borde åt
minstone ha gett anledning till kommentarer. Inom parentes kan anmärkas, att de 
dateringar, som återfinnas på dagbokshäftenas omslag och som Wittrock återger 
på sid. 38 f . är så summariska att de i praktiken blir missvisande.

Vissa drag i Ellen Keys religiösa åskådning erbjuder mycket av intresse även 
för den idéhistoriska forskningen. Det gäller inte minst hennes attityd på 70-talet, 
då hon tidvis tycks vackla mellan en rationalism i den amerikanska unitarismens 
anda och en delvis av Pontus Wikner inspirerad, lätt resignerad hjärtereligiositet, 
som gör det möjligt för henne att utan att förneka det intellektuella ärlighetskravet 
hålla fast vid vad hon emotionellt förnimmer som oumbärligt i kristendomen. 
»Hvad jag kan förnuftsenligt antaga som sanning, eller ännu, ehuru förnuftet ej 
fattar det, behöfver för mitt hjerta det må jag tro; hvad som strider mot dessa 
båda är för mig lögn», skriver hon i den sjunde tankeboken (bl. 48 r.). Det är synd, 
att inte dr Wittrock försökt närmare datera detta yttrande, som han anför på 
sidan 79. Man skulle nämligen gärna vilja veta, om det här är fråga om ett över
gångsstadium mellan två olika attityder eller om Ellen Key under en längre tid 
laborerat med försöket att finna en syntes mellan å ena sidan övertygelsen att 
religionen kan förnuftsmässigt begripas, å andra sidan tvivel på att detta är möj
ligt. Wittrock förlägger det citerade yttrandet lite obestämt till »något av 1870- 
talets första år». Piktur och placering i tankeboken tyder dock närmast på att det
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härrör från 1873, alltså efter bekantskapen med Wikner. Detta skulle bättre än. 
författarens egen datering bestyrka hans och Ellen Keys uppfattning, att det är 
Wikner som öppnat hennes ögon för möjligheten att på det emotionella planet söka 
skydd för resterna av sin barndomstro, men att hon å andra sidan inte heller efter 
bekantskapen med honom var beredd att helt uppge sin förnuftsoptimism.

En balansgång mellan olika lösningsförsök synes alltså karakterisera Ellen Keys 
religiösa ståndpunkt under större delen av 70-talet — ända tills hon, ungefär sam
tidigt med Björnson, blir övertygad om den moraliska risken av att leva på fiktiva 
värden. Om Ulf Wittrock intresserat sig mera för att penetrera hennes förhål
lande till fadern, som hon på resan 1873 och tidvis under riksdagssejourerna i 
Stockholm synes ha kommit närmare än förr, skulle han ha kunnat placera in hen
nes 7O-talsliberalism i ett vidare idéhistoriskt perspektiv. Emil Key hade i själva 
verket genom familjetradition och beläsenhet djupa rötter i det slutande 1700- 
talets tankevärld, och han har genom sin dotter blivit en betydelsefull förmedlande 
länk mellan upplysningens känslosamma, rousseauanskt färgade deism å ena sidan, 
1800-talets religiösa frisinne å den andra. Om man nu beaktar, att neologien just 
i sitt av Lessing och Kant påverkade slutskede företer en besynnerlig blandning 
av förnuftsoptimism och fiktionalism, att den rymmer såväl en ljus tro på förnuf
tets möjligheter att bestyrka och vidareutveckla de kristna grundsanningarna som 
en tvivelsjuk flykt till samvetets och hjärtats vittnesbörd som yttersta apologetisk 
resurs; och om man därtill erinrar sig, att även Geijers åskådning innehåller en 
liknande legering med starkt moralistisk färg, så ter sig Ellen Keys yttranden från 
70-talet både psykologiskt och idéhistoriskt mera förklarliga än om man betraktar 
dem endast i samtidsperspektiv. Men man kunde kanske tillägga, att hennes upp
fattning på denna punkt också företer vissa likheter med den av henne högt be
undrade biskop Brings. En god utgångspunkt för en jämförelse med dennes åskåd
ning har man ju i G. Auléns kända studie »Martin Eric Ahlman och Ebbe Gustaf 
Bring», Lund 1918.

Frågan om vad det var, som slutligen förmådde Ellen Key att kasta loss från 
den emotionellt och moraliskt motiverade tro, som hon länge klamrade sig fast vidr 
har dr Wittrock, som redan ovan antytts, vidrört med ganska lätt hand. Han intres
serar sig även här framför allt för hennes teoretiska argumentering och lämnar 
intressanta belägg för att hennes tidigare motstånd mot den boströmska filosofien 
efterhand luckras upp, så att boströmska, eller vad Ellen Key tror vara boströmska 
argument tillåtas spela en framträdande roll i hennes alltmera aggressiva kristen- 
domskritik. Sin vana trogen överlämnar dock författaren åt läsaren själv att dra 
nära till hands liggande idéhistoriska paralleller med Gustaf af Geijerstam och andra 
förgrundsgestalter, vilkas förhållande till boströmianismen föranlett tidigare for
skare att diskutera dennas betydelse för det moderna genombrottet. Melker Johns
sons m. fl. bidrag till belysning av denna fråga har inte omnämnts. Inte heller har 
författaren konfronterat sitt material med nyare Björnson- och Wikner-litteratur.

Emellertid är dr Wittrocks återhållsamhet med jämförande diskussion och analys 
av materialet så konsekvent tillämpad, att man knappast gör honom full rättvisa 
med att bara kritisera honom för försummelser, även om en sådan kritik ligger 
nära till hands för den, som haft till uppgift att granska hans avhandling enligt 
traditionella normer för litteraturhistorisk forskning. När allt kommer omkring, 
bör man kanske hellre betrakta hans arbete som ett symptom på den allmänna 
tendens, som under senare år gjort sig allt starkare gällande inom litteraturhisto
rien och som ytterst synes gå ut på att skapa om denna forskningsgren till något 
helt annat än en historisk disciplin. Texttolkning och kritisk värdering träder i för
grunden, medan historisk orsaksförklaring och problemdebatt får maka åt sig. 
Värdenormernas giltighet intresserar mera än deras genesis, och den närgångna 
psykologiska analys, som bara för några år sen var högsta mod, väcker inte sällan 
lika mycket misstro bland de yngsta litteraturhistorikerna som den gjorde hos deras 
viktorianska farföräldrar, om också, kanske, av andra skäl.
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Dr Wittrocks ämne inbjuder ju inte till estetisk analys och det har inte givit 
honom möjlighet att utnyttja den unga litteraturvetenskapens nya metodik. Det är 
på sätt och vis synd, eftersom mycket tyder på att han ändå inte undgått att ta 
intryck av den antihistoriska och antipsykologiska tendensen. Det förefaller åt
minstone recensenten påtagligt, att han mindre intresserat sig för den historiska 
uppgiften att så långt materialet medger klarlägga Ellen Keys utveckling än för 
att förstå och förmedla innebörden i hennes budskap och ge en levande bild av 
hennes personlighet. Om det är detta, som varit hans innersta avsikt, har han emel
lertid lyckats förträffligt. Han har visat, att hon både som karaktär och begåvning 
är av ett sådant format, att hon är värd en helt annan uppmärksamhet av forsk
ningen än vad som hittills kommit henne till del. Och hans arbete kommer utan 
tvivel att verksamt stimulera studiet av Ellen Key, både bland lärda och lekmän.

Elsa Norberg.


