
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 25 2004

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Anna Williams (uppsatser) och Conny Svensson (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 75 26 Upp-
sala. Uppsatserna granskas av externa referenter. Ej beställda bidrag skall inlämnas i form av 
utskrift och efter antagning även på diskett i något av ordbehandlingsprogrammen Word 
för Windows eller Word Perfect. Sista inlämningsdatum för uppsatser till nästa årgång av 
Samlaren är  juni 2005 och för recensioner  september 2005.
 Sedan årgång 2002 av Samlaren erhåller uppsatsförfattarna ett digitalt underlag för sär-
tryck. Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil, lagrad på en diskett.

Abstracts har språkgranskats av Sharon Rider om inget annat anges.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet Pg: 5367–8.

ISBN 9–87666–22–7
ISSN 0348–633

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2004



Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

Vad kan Borgs armband säga oss?
Nietzsche och I havsbandet¹
AV  TOBI A S  DA H L K V IS T

We must not forget, moreover, that ’influence’ is not a simple, but on the contrary, 
a very complex, bilateral relation. We are not influenced by everything we read or 
learn. In one sense, and perhaps the deepest, we ourselves determine the influences we 
are submitting to; our intellectual ancestors are by no means given to, but are freely 
chosen by us.

Alexandre Koyré²

När Strindberg 888 bodde i Danmark fick han av Georg Brandes höra talas om 
en i det närmaste okänd tysk filosof som hyste samma uppfattning i kvinnofrågan 
som han. Brandes, som själv brevväxlade med filosofen, förmedlade kontakt mel-
lan dem. Männen, som båda såg sig själva som hörande till tidens viktigaste tän-
kare, men motarbetade av medelmåttor av allehanda slag, utväxlade artigheter och 
böcker. Böckerna uppskattades på bägge håll; det var tal om att Strindberg skulle 
agera översättare. Därmed blev dock inget av, för en av de första januaridagarna 889 
drabbades Friedrich Nietzsche av ett sammanbrott som han aldrig skulle återhämta 
sig ifrån.

Också för Strindbergs del kom mötet på sätt och vis olägligt. Han skulle inom 
några år överge litteraturen för att bedriva vetenskap. När han tröttnade på det gick 
han i stället igenom en religiös kris som mynnade ut i ännu en ny världsåskådning. 
Men innan dess hann mötet med Nietzsche sätta sina spår i några skönlitterära verk. 
Det rör sig i första hand om den långa novellen ”Tschandala” (888) och romanen 
I havsbandet (890). Bland de forskare som behandlat mötet mellan Strindberg och 
Nietzsche råder delade meningar om vilket av verken som är djupast influerat av 
Nietzsche. För egen del har jag svårt att se det nietzscheanska element i ”Tschan-
dala” som annat än ett slags trosbekännelse till Nietzsche, huvudsakligen i form av 
några anspelningar på hans verk.³ Den är med andra ord ganska typisk för den ti-
diga Nietzschereceptionen.⁴ I havsbandet, däremot – romanen om den intelligente 
och förfinade fiskeriintendenten Axel Borg som i Stockholms skärgård möter och 
förlorar kärleken, för att gå under i galenskap och slutligen ta sitt liv – kan, menar 
jag, läsas som en iscensättning av Nietzsches kulturkritik.



Vad kan Borgs armband säga oss? · 93

Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

Den tidigare forskningen som kommenterar Nietzsches betydelse för I havsban-
det utgår med få undantag från att Nietzsche inte är särdeles viktig för romanen. 
Och det är förstås sant att de genomskinliga anspelningarna på Nietzsches verk var-
ken är särskilt många eller särskilt viktiga. Å andra sidan finns det få saker som är så 
onietzscheanska som bekännelser till nietzscheanismen. Om Nietzsches filosofi är 
betydelsefull för I havsbandet kan vi snarare förvänta oss att finna ett djupt ner i ro-
manen begravt bruk av tankar och temata som också förekommer hos Nietzsche, ett 
aktivt användande snarare än en passiv resonans. För att komma åt dessa dolda djup 
kommer jag att använda mig av ett i litteraturvetenskapliga sammanhang ovanligt 
redskap: ett armband.

För Borg äger ett guldarmband, ”ett tjockt guldarmband, ciselerat i form av en 
orm som bet sig i stjärten”, som har en sällsynt förmåga att fascinera.⁵ Det dyker 
upp vid tre tillfällen: ) vid seglatsen till ön i första kapitlet bär Borg armbandet, som 
tillsammans med hans mustascher och hatt fångar tulluppsyningsmannens upp-
märksamhet. 2) När Maria, den vackra men opålitliga kvinna som tillsammans med 
sin mor kommit för att tillbringa sommaren på ön och som Borg förälskar sig i, rå-
kar ut för ett anfall av hysteri måste Borg bota henne. Han förbereder en dusch av 
intryck som skall häva anfallet. Han tar på sig armbandet, för första gången sedan 
damernas ankomst till ön. Maria vill först inte lyda Borg, men när armbandet glider 
ner under manschetten som dittills dolt det bryts hennes motståndskraft. Samtalet 
kommer in på armbandet och Borg nämner att den kvinna han fått det av är död. 
3) Borg och Maria förlovar sig, men förhållandet spricker snart. Efter brottet med 
henne gör sig Borg redo att gå på bal på ett krigsfartyg som lägger till utanför ön. 
Tillsammans med frack och miniatyrordnar tar han på sig armbandet som han inte 
burit sedan förlovningsdagen. Maria får syn på honom och kan inte motstå hans 
prakt. Hon skänker sig åt honom.

Armbandet skildras på ett mycket framträdande sätt; det förekommer endast i 
vissa viktiga scener; och både andra och tredje gången som det blir synligt sägs det 
explicit att det inte burits på länge. Strindberg är alltså mycket noga med att betona 
hur viktigt armbandet är. När armbandet förekommer i sekundärlitteraturen ges det 
i regel en symbolisk tolkning.⁶ Jag avser här i stället ta fasta på armbandets funktion 
på ett strukturellt plan, använda det som ett heuristiskt hjälpmedel och låta det illu-
strera tre viktiga temata i romanen. Genom dessa vill jag samtidigt visa på vilket sätt 
Nietzsche är närvarande i boken.

För det första är armbandet genom sin blotta närvaro ett exempel på Borgs kär-
lek till det som är vackert, ovanligt och lyxigt. För det andra är Borgs användande av 
armbandet en illustration av hans intellektuella kapacitet: det utgör en del av en i all 
hast improviserad kur mot Marias hysteriutbrott. För det tredje leder armbandet till 



94 · Tobias Dahlkvist

Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

en situation där Borg⁷ med den allra största ordknapphet och tillkämpad känslokyla 
hastigt går förbi en av sitt livs mest smärtsamma upplevelser. Det sistnämnda är ett 
mycket viktigt tema i boken, men det ligger i sakens natur att det ligger dolt; det har 
såvitt jag kan se heller inte uppmärksammats av tidigare kommentatorer.

Strindbergs förhållande till Nietzsche har behandlats relativt utförligt i den ti-
digare forskningen – underligt vore förstås annars.⁸ Men trots de stora skillnader 
som finns mellan de olika kommentatorerna, tidsmässiga, geografiska och metodo-
logiska, så är dessa forskare ense om att det är övermänniskan som är den relevanta 
referenspunkten hos Nietzsche.⁹ ”È un libro molto singolare, infatti: da un lato, 
sviluppa una colossale faustiana mitizzazione del superuomo e, da un altro, ne canta 
il requiem” skriver den italienske litteraturvetaren och översättaren Franco Perrelli 
om I havsbandet.¹⁰ Den amerikanske litteraturvetaren Evert Sprinchorn, som kan-
ske är den som är mest öppen för Nietzsches närvaro hos Strindberg, undersöker 
temat under rubriken ”Strindberg and the Superman”.¹¹ I Harald Beyers stora stu-
die Nietzsche og Norden sammanfattas Nietzsches betydelse för I havsbandet med or-
den ”Her møter vi Strindbergs innerste mening, att ’overmennesket’ er døende og 
at jorden kommer til å tilhøre ’de små’. Samtidig med at denne romanen represente-
rer høydepunktet av Strindbergs overmenneskedyrkelse, viser den også livsudugelig-
heten hos overmennesket.”¹² Även hos tidigare forskare som Martin Lamm, Torsten 
Eklund, och Harold Borland är det övermänniskan som man jämför med.¹³

Några omständigheter talar förvisso för övermänniskans relevans för I havsbandet. 
Nietzsche förknippades vid denna tid, när han precis började finna läsare, i långt 
högre grad med övermänniskotanken än med någon annan aspekt av hans filosofi i 
den allmänna debatten.¹⁴ Sedan sammanfattas I havsbandet av Strindberg själv, i för-
ordet till sista delen av Tjänstekvinnans son, med orden: ”Nietzsches filosofi influe-
rar; men Individen går under i strävan till den absoluta Individualismen. Inleder 90-
talet: Übermensch.”¹⁵ Men ingen av dessa omständigheter är vidare tungt vägande. 
Det citerade förordet skrevs 909, med närmare tjugo års – och en infernokris’ – dis-
tans. Strindbergs minnesbild behöver alls inte vara tillförlitlig. Notisen är vidare så 
vag att det alls inte är självklart att den skall tolkas som att den absoluta individua-
lism som Borg strävar till är övermänniskans individualism. Och att Strindberg fak-
tiskt läste Nietzsche i ganska stor omfattning torde vara viktigare än tidsandan för 
att förstå Nietzsches betydelse för honom.

Det finns goda skäl att anta att Strindberg inte läste Also sprach Zarathustra, där 
övermänniskotemat utvecklas, förrän tidigast några år efter att han skrev I havsban-
det. Boken förkommer till att börja med inte i något av Strindbergs bibliotek, och 
han förnekar 893 att han läst den.¹⁶ Ett försök att låna boken av Ola Hansson miss-
lyckades; denne hade själv lånat den och redan lämnat tillbaka den till ägaren.¹⁷
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Jag uppehåller mig vid denna fråga eftersom der Übermensch praktiskt taget bara 
förekommer i Also sprach Zarathustra. Ordet förekommer visserligen i Ecce homo, 
som skrevs 888, men gavs ut postumt 906, och i de efterlämnade anteckningarna. 
Dessa kan Strindberg naturligtvis inte ha tagit del av. Han kan mycket väl ha haft 
andrahandskunskaper om Zarathustra och övermänniskan, exempelvis genom de 
referat av Georg Brandes’ Nietzscheföreläsningar som Politiken publicerade i april 
och maj 888. Det vore rentav märkligt om Strindberg inte alls skulle känt till Nietz-
sches användande av ordet. Men om Strindberg endast kände till övermänniskan 
genom sekundärkällor och samtidigt var väl förtrogen med andra aspekter av Nietz-
sches tänkande så förefaller det mig naturligare att ta någon av dessa som utgångs-
punkt.

Detta gäller särskilt som ordet ’övermänniska’ inte används alls i I havsbandet el-
ler någon annan skrift från samma tid medan det däremot förekommer flera gånger 
i Inferno och i senare verk.¹⁸ Då nämns just aldrig Nietzsche utan att det talas om 
Übermenschen, i ordets tyska form: skillnaden är iögonenfallande. Det synes mig 
som att någonting inträffat under de år som skiljer I havsbandet från Inferno som gör 
att Strindberg nu förknippar Nietzsche med övermänniskan. Michael Meyers tes, 
att Strindberg läste Zarathustra tillsammans med Anders Eliasson i Ystad sommaren 
895, förefaller därför mycket rimlig.¹⁹

Som Marie-Luise Haase påpekat är övermänniskan inte en person, utan en upp-
finning av Zarathustra för att den idé som övermänniskan representerar, den eviga 
återkomsten, inte skall bli alltför tung att bära.²⁰ Man kan säga att övermänniskan 
är den som förmår älska livet och utvinna dess fulla potential oavsett vad det inne-
håller av glädje och sorg, framgångar och bakslag. Men även om vi tolkar övermän-
niskan som Eklund, Perrelli et al. använder begreppet, som ett slags samlingsbeteck-
ning för Nietzsches idealgestalter i vid mening, så tycks det mig stämma illa in på 
Borg. För medan Nietzsches ideal är en person som lever enkelt och disciplinerat för 
att på så sätt befrämja sin styrka, på så sätt njuta av vad livet har att erbjuda av lycka 
och smärta, så kombinerar Borg lyx och askes till ett skydd mot livet och lidandet. 
Medan Nietzsches ideal är ett integrerande av kropp och själ till en stark och livak-
tig enhet, så är Borg en hjärnmänniska på närmast parodiskt vis.

Ovanstående resonemang utgör på intet sätt något bindande bevis för att Strind-
berg inte skrev I havsbandet som en reaktion av någon form på Nietzsches Über-
mensch. Han kan ha läst Zarathustra utan att det satte några spår i brev och lik-
nande. Det är också tänkbart att han utgick från en andrahandskälla. Och i så fall är 
det tänkbart att denna källa förvanskade Nietzsches idéer, eller att Strindberg miss-
förstod dem, och att skillnaden av det skälet är så stor mellan Borg och Nietzsches 
övermänniska. Men de stora skillnaderna mellan Borg och Nietzsches idealgestalter 



96 · Tobias Dahlkvist

Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

i kombination med det faktum att Strindberg sannolikt inte läste Zarathustra medan 
han däremot läste flera andra verk där övermänniskotemat inte behandlas, innebär 
åtminstone att ett alternativt perspektiv är värt att prövas. Mitt förslag är som re-
dan antytts Nietzsches kulturkritik och inte minst den roll dekadensen spelar i den-
samma. Det är ett tema där Nietzsche i viktiga avseenden knyter an till en fransk 
diskussion med vilken Strindberg var väl bekant.

Borgs kärlek till lyx
Ett av de personlighetsdrag hos Borg som läsaren först möter är hans förfinade 
smak. På romanens första sida ställs Borgs utseende mot tulluppsyningsmannen 
som skall ta honom ut till ön där romanen utspelar sig. Denne är en viktig person 
som Borg kommer att ha att göra med under hela romanen. Medan Strindberg an-
vänder ett helt stycke och uppåt tjugo adjektiv och adverb för att beskriva Borgs klä-
der, smycken, mustasch och frisyr så sammanfattas uppsyningsmannen med orden 
”en kämpe i svart långt helskägg” (7). Guldarmbandet fångar kämpens intresse, men 
gör det som en iögonenfallande detalj, än så länge inte mer än så. Men det signale-
rar att bäraren är en person med smak för det dyrbara och exotiska. Det dröjer inte 
länge innan det står klart att denna egenskap lika mycket är ett behov av lyx som en 
kärlek till den.

När Borg kommer till ön där han skall tjänstgöra som fiskeriintendent förfäras 
han när han får se den bostad som står till hans förfogande. Väggarna är vita och sak-
nar utsmyckningar. Rummet är möblerat med enkla möbler av låg kvalitet och får 
Borg att associera till en kloster- eller fängelsecell: ”Intendenten kastade en blick av 
förtvivlan omkring sig, när han som var van att få ögat mättat av intryck, endast såg 
dessa spridda förnödenhetsartiklar utplanterade i tomrummet där talgljuset stred 
sin kamp med mörkret, och där det stora fönstret tycktes förtära varje ljusstråle som 
alstrades av den brinnande talgen.” (8) Lägg särskilt märke till formuleringen ”han 
som var van att få ögat mättat av intryck”: det är ett centralt drag hos Borg, och det 
kopplar honom samman med Nietzsche. Vi skall se att det är en fråga som diskute-
ras i en av de böcker av Nietzsche som Strindberg hade läst när han arbetade med I 
havsbandet, nämligen Götzen-Dämmerung (888).

När Borg dagen därpå inreder sitt rum är det också med sinnenas mättande som 
ledord. Böckerna förefaller sorteras efter färg; ett slags tält reses över sängen, men 
inte för värmens, utan för förskönandets skull; färgglada mattor kastas ut på golvet 
och lampor och skrivdon med motiv och material från djurriket kompletterar. Det 
är av nödvändighet som Borg gör på detta sätt: så van är han vid lyx att han lider av 
dess frånvaro långt mer än han njuter av dess närvaro:



Vad kan Borgs armband säga oss? · 97

Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

Sålunda blev han nedstämd för många timmar när hans morgonkaffe icke höll nog 
styrka; en illa målad biljardboll och en solkig kö förmådde honom att vända om och 
söka annan lokal; ett illa torkat glas väckte hans äckel och han kände lukten av mänskor 
på en tidning som en annan läst; han kunde på en främmande möbel se människoflott 
avsatt på polityren och öppnade alltid fönstret när en piga varit inne och städat.²¹

Samma stränga omsorg präglar kosthållningen. När Borg och Maria en dag är ute 
och seglar dukar Borg upp en furstlig frukost: rysk kaviar, kastanjer, sardeller och 
apelsiner. Man sköljer ner maten med en flaska Chianti. ”Det var endast få rätter 
men allt dyrbart och utsökt och serverat på spillror av en porslinssamling han en 
gång börjat anlägga. Smöret lyste äggult i en serpentinask med skruvlock och stod i 
ett fragment av Henri II-fajans med is; kakes’en låg på ett genombrutet fat av Ma-
rieberg och sardellerna på ett tefat av blåskäckigt Nevers.” (87) Denna diskreta lyx 
förfelar inte sin verkan på bordsdamen. Men det som är mest imponerande med 
måltiden är varken ingredienserna eller porslinet i sig, utan att det inte är en fest-
måltid som Borg förberett speciellt för detta tillfälle. Faktum är att man helt hastigt 
bestämmer att Maria skall följa med Borg, och det sägs uttryckligen att Borg direkt 
går till hamnen och förbereder båten för avfärd (80f.). Den dyrbara och utsökta mål-
tiden, serverad på 500-talsporslin, är alltså vardagsmat för Borg, i ordets allra mest 
konkreta mening.

Hand i hand med Borgs kärlek till förfining och lyx går en ovilja mot, och dålig 
förmåga till, kroppsarbete:

Hatare av starka kroppsrörelser, vilka han funnit dels överflödiga då det fanns sam-
färdsmedel och maskiner, dels skadliga för hans nerv- och tankeliv, då de fina verktyg 
som hjärnkapseln inneslöt lika litet tålde skakningar som huset där astronomens pre-
cisionsinstrument förvarades, hade han aldrig lärt sig att ro, men hans taktsinne och 
hans väl avvägda rörelsecentra gjorde honom straxt till en skicklig roddare och hans 
fysikaliska vetande lärde honom att förbättra den urgamla uppfinningen, så att han 
genom att höja roddbänken sparade armkraft. (58)

En förutsättning för Borgs intelligens är att han inte utsätter sig för kroppsansträng-
ningar. Denna känslighet är densamma som tvingar Borg att äta sin frukost på 
porslin värt en förmögenhet och som gör att han inte kan stå ut med alltför grede-
lina biljardbollar. Men det är också ur denna känslighet som hans intelligens, som 
vi kommer att återkomma till i nästa avsnitt, är sprungen. Kroppen och intellektet 
står hos Borg i ett synnerligen hierarkiskt förhållande till varandra: genom att krop-
pen hålls overksam utvecklas intellektet, och genom intellektets utveckling behöver 
kroppen inte stärkas.

Kroppen och dess stärkande är ett tema som Nietzsche inte utan besatthet åter-
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kommer till. I Götzen-Dämmerung, som Strindberg fick skickad till sig av Nietzsche 
när den kom ut på hösten 888, heter det exempelvis:

Noch ein Problem der Diät. – Die Mittel, mit denen Julius Cäsar sich gegen Kränklich-
keiten und Kopfschmerz vertheidigte: ungeheure Märsche, einfachste Lebensweise, 
ununterbrochner Aufenthalt im Freien, beständige Strapazen – das sind, in’s Grosse 
gerechnet, die Erhaltungs- und Schutz-Maassregeln überhaupt gegen die extreme Ver-
letzlichkeit jener subtilen und unter höchstem Druck arbeitenden Maschine, welche 
Genie heisst. –²²

Detta är inte någon liten detalj: Nietzsches skrifter är sprängfyllda med anvisningar 
för hur man skall hålla sig frisk. Nietzsches filosofi är en utdragen kamp mot nihilis-
men och dekadensen i hans samtid. Sittfläsket, alltså det ensidiga betonandet av in-
tellektet på kroppens bekostnad, är en av orsakerna; Nietzsche tröttnar aldrig på att 
inskärpa dietens och kroppsrörelsens betydelse för att bekämpa denna sin tids sjuk-
dom. Faktum är att Nietzsches idealgestalter – liksom han själv – till livsföringen 
skulle ligga I havsbandets fattiga fiskare bra mycket närmare än intendent Borg.²³

Nietzsche talar ofta om lyx, om behovet att ständigt låta sinnena retas. I Göt-
zen-Dämmerung heter det exempelvis: ”Die Kirche und die Moral sagen: ’ein Ge-
schlecht, ein Volk wird durch Laster und Luxus zugrunde gerichtet.’ Meine wieder-
hergestellte Vernunft sagt: wenn ein Volk zu Grunde geht, physiologisch degenerirt, 
so folgen daraus Laster und Luxus (das heisst das Bedürfniss nach immer stärkeren 
und häufigeren Reizen, wie sie jede erschöpfte Natur kennt).”²⁴ Lyx och dragningen 
till den är alltså ett dekadensfenomen. Det är inte ett tecken på någon överlägsenhet, 
utan ett tecken på förfall, på att slutet är nära. Borgs guldarmband och den dragning 
till lyx som det representerar har inget gemensamt med någon nietzscheansk ideal-
gestalt, särskilt som denna dragning också yttrar sig som ett ensidigt odlande av in-
tellektet på kroppens bekostnad. Däremot finns det, som vi skall se, ett och annat 
som talar för att Nietzsches hållning till moralen påverkat Borg.

Borgs intellektuella och moraliska överlägsenhet
Vi har sett att Borg har tillräckligt med intelligens för att lära sig ro på ett ögonblick. 
Han kan förbättra roddbåten som uppfinning genom att höja roddbänken. Intel-
ligensen är dessutom tillräcklig för att improvisera en behandling av Maria när hon 
drabbas av ett hysteriskt anfall. Det omtalade guldarmbandet står för en del av boten. 
I övrigt utgörs den av intryck i form av smaken hos olika vätskor i kombination med 
Borgs talekonst (03ff.). Hysteriscenen är en del av ett erotiskt spel mellan Borg och 
Maria, ett spel som utvecklar sig så att Borg bryter med Maria för att sedan förföra 
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henne – förvånar det någon att han gör det iklädd sitt guldarmband? – och slutligen 
gå under, grubblande över innehållet i ett brev från henne som han bränt oläst.

Inte minst yttrar sig dock Borgs intelligens i en osedvanlig förmåga att vända mot-
gångar till sin fördel. I en lång tillbakablick som Borg gör under en roddtur i kapitel 
tre lär vi känna hans förflutna. Han studerade naturvetenskap, eftersom det är det 
minst förödmjukande av alla ämnen. Så småningom hamnade han vid Vetenskaps-
akademien. Under sin tid där sattes Borg konsekvent på att göra uppgifter som han 
var överkvalificerad för och på olika sätt led av: byta sprit på fisksamlingarna, sortera 
dubbletter i de geologiska samlingarna, och renskriva brev. Av detta lär han sig fiskar-
nas biologi ingående; han finner en del mineraler som inte tidigare upptäckts, och 
som genom att han namnger dem efter utländska vetenskapsmän och offentliggör 
sina upptäckter inför andra länders akademier leder till att han upptas i diverse lärda 
sällskap och tilldelas ordnar; han lär sig främmande språk och lär känna de hemliga 
irrvägarna inom den vetenskapliga världen. Allt detta för att han tilldelas uppgifter 
som är långt under hans värdighet.

Just denna förmåga att vända motgångar till något positivt framhålls ständigt av 
Nietzsche som en mycket viktig egenskap: ”Überwindung”, (själv)övervinnelse.²⁵ 
Det är exempelvis i kraft av sin förmåga till Überwindung som Goethe är den ”euro-
peiska händelse” som Nietzsche kallar honom. Goethe är det kanske tydligaste ex-
emplet på en idealgestalt i Nietzsches skrifter. Han sägs ha skapat sig själv till en 
disciplinerad, stark, bildad människa; hans styrka gjorde honom tolerant, ”weil er 
Das, woran die durchschnittliche Natur zu Grunde gehn würde, noch zu seinem 
Vortheile zu brauchen weiss”.²⁶

Inte minst handlar Überwindung om att vända de negativa sidorna hos den egna 
personligheten till något positivt. Nietzsche hälsofilosofi är en viktig aspekt av detta: 
den sjuke kan genom att besegra sin sjukdom lära sig något som den friske inte kan 
känna till: ”Kranksein ist lehrreich, wir zweifeln nicht daran, lehrreicher noch als 
Gesundsein […].”²⁷ Men det är alltså överhuvud taget så att motgångar och pro-
blem – de må komma utifrån eller inifrån – gör att man växer. Denna tanke rym-
mer en långtgående individualism. Genom att övervinna de problem man ställs in-
för växer man; endast den som är stark nog för att övervinna problemen växer så-
ledes. Moralen handlar för Nietzsche inte så mycket om att göra rätt – rätt och fel, 
gott och ont är kategorier som formulerats av svaga, livsfientliga grupper – som att 
forma sig till en person som kan övervinna de svårigheter livet har i beredskap åt en. 
En person som lever efter en moral av nietzscheansk typ är således inte intresserad 
av den allmänna uppfattningen om gott och ont. Däremot är han eller hon nitisk 
när det gäller de egna förpliktelserna. ”Zeichen der Vornehmheit: nie daran denken, 
unsre Pflichten zu Pflichten für Jedermann herabzusetzen; die eigne Verantwort-
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lichkeit nicht abgeben wollen, nicht theilen wollen; seine Vorrechte und deren Aus-
übung unter seine Pflichten rechnen.”²⁸

Mer än i kanske något annat avseende är Borg nietzscheansk till sin moraluppfatt-
ning, och det sätt på vilket han lever efter den. ”Som naturforskare hade han icke de 
gängse begreppen om tillåtet och otillåtet” heter det i första kapitlet (5). Det bety-
der inte att Borg saknar moral, utan att hans moral yttrar sig som en strävan efter att 
forma sin egen karaktär på nietzscheanskt vis: ”I stället för att såsom de svage kristne 
fingera en stödjepunkt utom sig i Gud tog han det förhandenvarande påtagliga i sitt 
eget själv och sökte skapa sin egen person till en fullkomlig typ av människa vars 
vandel och gärningar icke skulle kränka någons rätt, viss att frukterna av ett väl ansat 
träd icke kunde underlåta att bliva andra till nytta och hugnad.” (43) Han behöver 
varken Gud eller Frälsare eftersom han handlar så att han inte har behov av någon 
som förlåter honom eller tar på sig skulden för de oförrätter han begått.²⁹

Borgs individualism gör att han inte kan komma fiskarbefolkningen nära. Han 
ser sig som förmer än dem, och skulle av vad som närmast är att beteckna som hygie-
niska skäl aldrig vilja komma dem nära. Men han har också behov av ett visst mått 
av fiendskap från deras sida:

Deras fiendskap höll honom fri; deras vänskap skulle ha dragit ner honom i deras 
gyttja. Deras hat kunde endast verka som en strömväckare på hans kraft, men deras 
tillgivenhet skulle ha neutraliserat den, om ock deras andar aldrig kunde inträda i kon-
takt med hans. Och själva faran hade sitt behag, emedan den höll hans ande vaken och 
smidig, gav honom något att reagera emot, att öva sig på. (64f.)

Ett återkommande tema hos Nietzsche är att den äkta aristokratin blomstrar där fa-
ran är nära. Ett aristokratiskt samhälle, en klassisk grekisk stadsstat eller Venedig un-
der dess blomstringsperiod, är enligt Nietzsche alltid inrättade med en viss karak-
tärsdaning till syfte: ”es sind da Menschen bei einander und auf sich angewiesen, 
welche ihre Art durchsetzen müssen oder in furchtbarer Weise Gefahr laufen, ausge-
rottet zu werden.”³⁰ Närheten till faran, den konkreta risken att man går under, är 
för Nietzsche såväl som för Borg en förutsättning för storhet.

En moral som inte tar hänsyn till allmänhetens normer kommer i många fall att 
uppfattas som omoral. Detta öde råkar Borg ut för när förhållandet till Maria har 
börjat gnissla. Ett kapell har börjat byggas på ön och en lekmannapredikant har 
kommit dit. Efter predikantens ankomst ägnas allt mindre tid åt arbete: han predi-
kar varje dag, och fiskarna föredrar att lyssna till honom framför att ägna sig åt de 
dagliga sysslorna. Borg börjar så smått oroa sig för att fattigdom skall bryta ut. In-
för Maria bekänner han sig orolig för att situationen skall bli så allvarlig att man be-
höver välgörenhet.
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–  Det var just vad jag ville tala om! avbröt fröken Maria, glad att ha sluppit taga opp 
ämnet, förbiseende likväl att det i förväg var uttömt av intendenten.
–  Jag har icke kommit hit för att utöva välgörenhet, utan för att lära folket reda sig 
utan välgörenhet.
–  Du är en i botten hjärtlös person, fastän du visar dig vara en annan.
–  Och du vill visa ditt stora hjärta på min bekostnad, utan att vilja offra en meter av 
plisséerna på din klänning.
–  Jag hatar dig! Jag hatar dig! utbrast flickan och fick ett ohyggligt uttryck i ansiktet. 
(3f.)

Maria är i grund och botten lika ointresserad av öns befolkning som Borg är. Men 
medan han, i enlighet med sin moral, osentimentalt sköter sin uppgift och därigenom 
hjälper fiskarna så ser Maria deras lidande som ett slags teaterscen. Om de svälter får 
hon en möjlighet att visa sig hjälpsam och god. För henne blir Borgs genuina vilja att 
hjälpa befolkningen – inte för att han bryr sig om den, utan för att det är hans upp-
gift att hjälpa den – till okänslighet. Borg lever, trots att han inte, och knappast hel-
ler hans skapare, vet om det, efter Zarathustras berömda ord: ”Nicht euer Mitleiden, 
sondern eure Tapferkeit rettete bisher die Verunglückten.”³¹ Men eftersom Maria inte 
är intresserad av fiskarnas väl och ve imponerar medlidande mer än tapperhet, eller 
för den delen skicklighet i fiskeriintendentsysslor, på henne. I själva verket är hennes 
goda hjärta förstås en form av hyckleri; med sin ytliga förfining, sin sexuella aptit, sitt 
koketteri och sin svekfullhet är Maria en ganska typisk strindbergsk kvinnogestalt.³²

Eftersom Borgs moral inte yttrar sig i uttalade värderingar och omdömen är den 
heller inte helt lätt att få syn på. Det är därför inte konstigt att det är en annan sida 
av Borgs person som fått kommentatorerna att tala om honom som en övermän-
niska: hans intellektuella överlägsenhet. Men det nietzscheanska drag som är star-
kast hos Borg är alltså inte så mycket denna överlägsenhet som hans syn på moralen 
som en strävan till perfektion. Det är därför inte alls orimligt att tala om en släkt-
skap mellan Borg och Nietzsches idealgestalter. Men även om målet är detsamma 
finns det som vi skall se en djupgående skillnad mellan dem vad gäller vägen till det: 
Borg ser lidande som något som skall undvikas, medan det för Nietzsche är en viktig 
beståndsdel hos livet. Denna skillnad innebär att Borg inte kan leva upp till Nietz-
sches ideal; den är också den pusselbit vi behöver för att kunna summera vari Nietz-
sches påverkan på I havsbandet egentligen består.

Borgs asketism
Borg har som vi sett en mycket luxuös livsföring. Han äter sin frukost på 500-tals-
porslin och står inte ut med tillvaron om han inte har en vägg med färgsorterade 
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bokhyllor i sitt rum. Men samtidigt har han en djupt asketisk läggning. För Borg 
hänger asketismen samman med omdanandet av den egna karaktären. I tillbaka-
blicken heter det: ”Denna nervkänslighet hos den uppväxande ynglingen ökades 
genom återhållsamhet i mat och dryck och könslivets stränga disciplinering […].” 
(44) Så länge Borg inte stöter på för stora problem fungerar denna asketism väl. Han 
pressar ned sina begär och förfinas alltmer. Till följd härav är han liten och klen, 
”med en stämma som mera liknade en kvinnas än en mans” (8). Men genom att 
hans sinnen och intellekt utvecklas i motsvarande grad blir han alltså framgångsrik 
vad han än tar sig för, trots att han ständigt motarbetas av sina överordnade.

Borg tillämpar dock sin asketism också som ett sätt att behandla smärtsamma 
upplevelser. Låt oss återvända till armbandet. Andra gången Borg har det på sig är 
när han botar Maria från hennes hysteri. Armbandet spelar en viktig roll i denna 
scen: när hon får syn på det bryts hennes motståndskraft, och hon lovar att lyda ho-
nom. Hon fascineras sedan oupphörligt av armbandet, och Borg berättar varifrån 
det kommer: ”Det fick jag av en kvinna, som naturligtvis är död eftersom jag inte 
lämnat igen det.” (07) Denna kvinna, rimligen Borgs trolovade, nämns inte med 
mer än dessa ord; samtalet övergår snabbt i en diskussion om kärlekens väsen. Men 
det mest intressanta med detta yttrande är ordknappheten, och inte minst den ral-
janta tonen. Borg dominerar på alla sätt I havsbandet, till den grad att romanen när-
mast blir solipsistisk. Även om romanen inte är skriven i jagform finns ett tydligt 
samband mellan bildspråket och Borgs medvetande. Att en så avgörande händelse 
förbigås med tystnad betyder något.

Med samma fåordighet skyndar Borg i sin tillbakablick i det tredje kapitlet förbi 
moderns död. Det enda vi får veta om henne är att hon dött tidigt: ”Av denna fader 
erhöll sonen både en förebild och en lärare, då modren tidigt avlidit.” (38) Hon är 
sedan helt frånvarande tills Borg börjar drömma om henne i slutet (73). Denna ord-
knapphet är ett återkommande drag när smärtsamma händelser avhandlas. Faderns 
död avhandlas på samma sätt: ”När han slutligen efter sju års pinsam tjänst tog arv 
efter sin fader, som då avled, och han avgick för att resa utrikes som privatman, fick 
han höra att han förfelat sin kallelse och att det var skada att han inte blev någon-
ting, omväxlande med att han blivit utstruken ur tjänsten.” (48) Fadern är en syn-
nerligen viktig person för Borg: i honom hade han en förebild, av honom fick han 
sin uppfostran och sin moral, och av honom torde han ha ärvt sin karaktär. Likväl 
tiger Borg, i den omfångsrika tillbakablicken på sitt liv, om hans död. Faderns död, 
moderns död, fästmöns död: alla skymtar de förbi en gång, i neutrala, kalla ord, för 
att sedan inte nämnas mer. Det är som om Borg ville försvara sig mot smärtan ge-
nom att tvinga sig att inte tänka på den.³³

Borg får i fjärde kapitlet höra fiskaren Öman, som redan i första kapitlet antyds 
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vara den som hatar honom mest, skrika om Borgs faders ”oregelbundna könsförhål-
landen” och att Borg sparkats från sin förra tjänst. Hur reagerar Borg? På samma sätt 
som när hans nära och kära dör: ”Åhöraren försökte göra sig döv och likgiltig som 
eljes, men orden beto i honom, smutsade honom, sårade mot hans vilja. Gamla tvi-
vel om fadrens rättrådighet började väckas, tvivel om eget värde att vakna, farhågor 
om möjligheten att hålla sig torr i detta slamregn, att kunna undvika strid, där han 
kanske skulle gå under av finkänslighet i medlens väljande.” (57) Borgs farhågor är 
ett av många förebådanden om hans öde, men det som intresserar oss här är hans 
tvivel. De antyds inte ens under hans tillbakablick, som vore de förträngda. Och 
här sägs explicit att Borg försvarar sig mot det han inte vill höra genom att göra sig 
döv.

När förhållandet till Maria omsider tar slut – hon föredrar Borgs unge, kraftige 
assistent – är det också genom askes han försöker hantera sin sorg:

Intendenten hade efter en månads arbete lyckats operera sin själ från det skottsår han 
erhållit under kärleksleken. Med jodkalium och nedsatt diet hade han kuvat begä-
ren, och när ensamhetens tristess intog honom, framställde han en portion lustgas av 
ammoniumnitrat, då han funnit för länge sedan att alkoholberusning var simpel och 
efterföljdes av större nedslagenhet med självmordsmani. (67)

Detta projekt slutar illa. Borg förlorar intresset vid sitt arbete, vid livet, och blir 
gradvis mer galen. Han försöker skapa en Homunculus innan han vid juletid styr ut 
på havet, mot stjärnbilden Herkules, för att dö.

Askes av det här slaget är någonting som Nietzsches idealgestalter, de må sedan 
kallas Goethe, Fredrik den andre eller Zarathustra, aldrig ägnar sig åt. Tvärtom är 
exempelvis Nietzsches hat mot medlidandet grundat i att det, genom att det från-
känner lidandet dess värde, minskar livets värde. Nietzsche talar mycket om askes. 
Inte minst i Zur Genealogie der Moral, där han ställer den samman med pessimis-
tiskt tänkande och med kyrkan. En ohelig allians av å ena sidan Schopenhauer och 
Wagner och deras lärjungar, å den andra kyrkan och teologerna, är ute efter att upp-
höja asketismen till ett ideal. Ett visst mått av askes är nödvändigt för kreativitetens 
skull.³⁴ Upphöjd till ideal är den däremot fördärvlig, och när den av ’de asketiska 
prästerna’, alltså Schopenhauer et al., sålunda upphöjts är följden att hälsan äventy-
ras: ”Der asketische Priester hat die seelische Gesundheit verdorben, wo er auch nur 
zur Herrschaft gekommen ist, er hat folglich auch den Geschmack verdorben in ar-
tibus et litteris, – er verdirbt ihn immer noch.”³⁵

Varför går Borg under? Det nietzscheanska svaret vore att han upphöjt askesen 
till ideal, och att hans själsliga hälsa därför fördärvats. Vore han övermänniska så 
skulle han inte ha gått under, utan ur förnedringen och smärtan hämtat styrka. Ett 
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mindre programmatiskt svar är att han i stället för att sörja försöker göra sig döv för 
sin smärta, och att det till slut brister. Dessa svar betyder i grund och botten precis 
samma sak.

Även om Borg alltså har en del gemensamt med Nietzsches idealgestalter så är 
han i viktiga avseenden deras motsats. Men Borg har flera drag gemensamma med 
en annan människotyp som Nietzsche skriver om, en typ som är bra mycket oftare 
förekommande i hans skrifter än övermänniskan, och som vi flera gånger snuddat 
vid: le décadent. Det är ett tecken på dekadens att älska lyx: när förfiningen av sin-
nena och smaken gått så långt som i Borgs fall ställer de sig i vägen för livet och för 
kreativiteten. Det är ett tecken på dekadens att hysa asketiska ideal: disciplin och ka-
raktärsdanande är av yttersta vikt för att utnyttja den potential som finns hos (den 
stora) människan. Men när disciplinen går så långt att begären kväses i stället för att 
sublimeras är resultatet inte längre storhet utan livsfientlighet, sterilitet. Av detta föl-
jer att dekadenten inte står långt från den som förverkligar Nietzsches ideal. Det är 
återigen frågan om Überwindung: den dekadent som lyckas övervinna sin dekadens 
kan leva upp till Nietzsches ideal.³⁶ Borg har denna dragning, men eftersom över-
vinnandet inte lyckas förblir han en dekadent och går därför under.³⁷

Finns det ett inflytande från Nietzsche på I havsbandet?
Kan man då tala om ett reellt inflytande från Nietzsche på Axel Borgs gestalt? Utöver 
enstaka bilder, särskilt slutscenens färd mot Herkules, och vissa andra detaljer som 
Kristushatet i romanen, vill kommentatorerna inte gärna tala om något sådant infly-
tande. Det omdöme Horst Brandl fäller i sin avhandling om Nietzschereceptionen i 
svensk litteratur är mycket representativt: ”Nietzsche kann Erfahrungen, die Strind-
berg schon gemacht hat, allenfalls bestätigen oder verstärken. Auf einen neuen Weg 
wird Strindberg nicht gewiesen.”³⁸ Men om vilken filosof skulle man å andra sidan 
kunna säga det? Faktum är ju att Strindberg till sin läggning var eklektisk till tjuv-
aktighetens gräns.³⁹ Det är uppenbart att det fanns filosofer som betydde mer för 
Strindberg än Nietzsche gjorde: Schopenhauer är enligt min uppfattning den allra 
viktigaste, Kierkegaard synes mig också vara viktigare för honom. Möjligen är Swe-
denborg viktigare för den sena produktionen än Nietzsche är för verken från om-
kring 890. Men listan blir inte särskilt mycket längre än så. Och det är tveksamt om 
någon av dem kan sägas ha visat honom en ny väg.

Vid 880-talets slut befann sig Strindberg i en fas som gjorde honom särskilt re-
ceptiv för Nietzsches tänkande. Han hade lämnat det socialistiska tänkesättet, hade 
lämnat kvinnorörelsen. Han hade på kort tid svängt till en ateistisk, kristendomsfi-
entlig livssyn. Han kände sig förföljd av de medelmåttiga massorna. Jag har mycket 



Vad kan Borgs armband säga oss? · 105

Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

svårt att se att detta skulle tala mot ett inflytande; snarare finns här förutsättningarna 
för ett inflytande. Sällan kan valet att utsätta sig för ett inflytande ha varit så smärt-
fritt.

Kanske är begreppet ”inflytande” ett alltför trubbigt verktyg för att kunna hjälpa 
oss här. Klart är att Strindberg vid denna tid var mer fascinerad av Nietzsche, och 
dessutom bättre beläst, än de flesta av de kritiker som undersökt förhållandet mel-
lan dem. Det finns nietzscheanska element i hans verk från denna tid, men den fråga 
som är angelägen att besvara är egentligen inte om de gör det legitimt att tala om 
ett inflytande, utan vad Strindberg gör med dem. Mitt försök att finna ett svar på 
den frågan har bestått i en läsning utifrån antagandet att Strindberg förstod Nietz-
sche och att han lät hans filosofi bidra till romanen. Borg blir då en décadent i Nietz-
sches mening: en känslig själ som genom askes och lyx fördärvat sin potential att 
växa sig stark, och som överlastad med förfining och guldarmband går under i mö-
tet med kvinnor och barbarer. Läst på detta sätt blir romanen en varning till samti-
den, en varning att det som är gott i den västerländska kulturen är känsligt och ho-
tat och i behov av skydd.⁴⁰

A B S T R AC T

Tobias Dahlkvist, Vad kan Borgs armband säga oss? Nietzsche och I havsbandet. (What Can 
Borg’s Bracelet Tell Us? Nietzsche and I havsbandet [By the Open Sea].)

This essay is an attempt to reinterpret the Nietzschean element in August Strindberg’s novel 
I havsbandet (890). Earlier commentators had considered this element to be a response of 
some kind to Nietzsche’s notion of der Übermensch. In the essay, I argue that since Strindberg 
probably did not read Also sprach Zarathustra, but did read several other works by Nietzsche 
where this theme is presented, a reinterpretation which focuses on themes unfolded in the 
books that he actually did read seems sensible.
 One such theme is decadence, a concept of great importance to Nietzsche’s criticism of 
modern culture. Nietzsche describes modern man as decadent, and his diagnosis is that 
Christianity in combination with Schopenhauerian pessimism has led him to a way of life 
where too little attention is paid to what is important in life: the strengthening of the body, 
for example, and a correct diet. Decadence can manifest itself as asceticism, but also as a love 
of luxury, as the need for sensual stimulation.
 Axel Borg, fishery inspector and protagonist in I havsbandet, combines asceticism and 
love of luxury in a peculiar way. His approach to morality is remarkably similar to that of 
Nietzsche — instead of passing judgment, he forms himself into a person who acts in such 
a way that no regrets are necessary. But this is not enough to save him: through luxury and 
asceticism he has lost the capacity for overcoming (Überwindung) which is so central to 
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Nietzsche, and which is what distinguishes him from the decadents. Since Strindberg was 
familiar with the decadence theme in Nietzsche’s thinking, as well as with the French dis-
cussion of decadence that Nietzsche took as his starting-point, and since Axel Borg exhib-
its characteristics that are prominently decadent, I propose a reading of I havsbandet as a 
response to Nietzsche’s criticism of modern culture, and of Borg as a Nietzschean decadent.

NOT E R
1 Stort tack till Maria Karlsson, Tony Gustavsson och Thomas Brobjer för värdefulla syn-

punkter på tidigare versioner av denna uppsats.
2 Alexandre Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (Baltimore, 957), s. 5f.
3 Jag instämmer i Ulf Olssons beklagande av ”den för detta sammanhang [Strindbergs-

forskningen] typiska rädslan för Nietzsche” (Levande död. Studier i Strindbergs prosa 
(Stockholm/Stehag, 996), s. 455, n. 3) som yttrar sig som att man närmast a priori 
viftar bort frågan om ett inflytande med hänvisning till Strindbergs ytliga förståelse 
av Nietzsche, men jag har trots det svårt att se att Nietzsche skulle finnas inskriven i 
”Tschandala” som Olsson menar. Tvärtom skulle jag vilja hävda att åsikten att det är 
i ”Tschandala” som Nietzsche är mest närvarande i sig är ett uttryck för oviljan att ta 
Strindberg på allvar som Nietzscheläsare, och därmed som författare.

4 Se Bruno Hillebrand, Nietzsche. Wie ihn die Dichter sahen (Göttingen, 2000), s. 5.
5 I havsbandet, Samlade verk 3, red. Hans Lindström (Stockholm, 982), s. 7. Hänvis-

ningar till I havsbandet görs hädanefter genom parenteser inskjutna i texten.
6 Ulf Olsson fogar exempelvis i sin mycket textnära diskussion in armbandet i en allego-

risk läsart, där det får symbolisera skaparkraften: Levande död, s. 245. Hos Margaretha 
Fahlgren är armbandet dels en symbol för Borgs androgynitet, dels ett närmast ma-
giskt föremål som ger honom makt över kvinnan och naturen; båda dessa sidor in-
går i hennes läsning av romanen mot bakgrund av en strid mellan könen, en patriarka-
tets kris. Se hennes Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författar-
skap (Stockholm, 994), s. 44f. Hans Lindström betonar däremot armbandets bety-
delse i hypnosbehandlingsscenen och infogar det sålunda i en medicinhistorisk kontext: 
Hjärnornas kamp. Psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning (Uppsala, 
952), s. 59f. Ouroboros, ormen som biter sin egen svans, är en vanlig gnostisk och al-
kemisk symbol och representerar i första hand allts enhet: allting förändras i en evig 
cirkel av skapande och död. Se artikel ”Ouroboros” i Encyclopædia Britannica (5th ed. 
Chicago, 986), IX, s. 3.

7 Som Karl Åke Kärnell övertygande visat speglas Borgs medvetandet genom bildspråket 
i I havsbandet: bilderna är hämtade från Borgs värld, främst från naturvetenskapen; de 
andra personerna lär vi känna genom Borgs bedömning av dem (Strindbergs bildspråk. 
En studie i prosastil (diss. Uppsala, 962), s. 225ff.). Jag kommer därför inte att göra nå-
gon stark åtskillnad mellan Borgs omdömen och berättarens, även om berättaren inte är 
identisk med Borg, utan tvärtom vid åtminstone ett tillfälle – i upptakten till det tredje 
kapitlet (s. 29) – intar en annan persons, lotsens, perspektiv.
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8 Följande framställning gör inte anspråk på fullständighet, utan är tvärtom ett medvetet 
summariskt försök att visa upp en tendens i forskningen. De refererade författarna skil-
jer sig åtskilligt åt i fråga om inriktning och metod och inte minst kvalitet, men det jag 
är intresserad av är deras utgångspunkt, som är en utgångspunkt från vilken resultatet 
med nödvändighet blir ett annat än mitt.

9 Det finns dessutom en del rent komparativa verk som, även om de diskuterar Strind-
berg och Nietzsche egentligen inte berör frågan hur mötet med Nietzsche påverkade 
Strindbergs författarskap. Jag tänker exempelvis på den serbiske litteraturvetaren Nico-
las Milochevitchs Nietzsche et Strindberg. Psychologie de la connaissance, tr. Zorica Hadji-
Vidoïkovitch & Svetlana Nikchitch (Lausanne, 997) som är ett inlägg i en helt annan 
debatt, en debatt vars senaste (och möjligen värdefullaste) inlägg är Ulf Olssons Jag blir 
galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen (Stockholm/Stehag, 2002). Milochevitch 
koncentrerar sig på Strindbergs naturalistiska dramer och hans diskussion tar avstamp 
från Karl Jaspers sjukförklaring av Strindberg i Strindberg und van Gogh (922).

10 Franco Perrelli, Strindberg e Nietzsche. Un problema di storia del nichilismo (Bari, 984), 
s. 25. ”Faktum är att det är en mycket säregen bok: den utvecklar å ena sidan en kolos-
sal faustisk mytologisering av övermänniskan och sjunger, å andra sidan, dess requiem.” 
Om inget annat anges är alla översättningar mina egna.

11 Evert Sprinchorn, ”Strindberg and the Superman” i Strindberg’s Dramaturgy, ed. Göran 
Stockenström (Stockholm, 988).

12 Harald Beyer, Nietzsche og Norden, 2 vol. (Bergen, 958–59) II, s. 60.
13 Se t.ex. Harold H. Borland, Nietzsche’s Influence on Swedish Literature. With Special 

Reference to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam, and Fröding (diss. Cambridge, 954; 
Göteborg, 956), s. 39; Martin Lamm, August Strindberg, 2 vol. (940–42), I, s. 49; Tor-
sten Eklund, ”Strindbergs I havsbandet”, Edda 29 (929), s. 9 och samme författares 
Tjänstekvinnans son. En psykologisk Strindbergsstudie (Stockholm, 948), s. 44; Walter 
Berendsohn, ”August Strindbergs ’I havsbandet’ ”, Samlaren 26 (945), s. 0, och den-
samme, ”Strindberg och Nietzsche”, Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner 
Meddelande XVI (948), s. 3f.; Hans Lindström, Hjärnornas kamp, s. 53.

14 Samtida reaktioner på Nietzsche i form av uppsatser, dikter, brev, etc. med hans tän-
kande och person som tema finns samlade i Nietzsche und die deutsche Literatur, hrsg. 
v. Bruno Hillebrand, 2 vol. (Tübingen, 978), I, ssk s. 6–8. Övermänniskan är här ett 
vanligt förekommande tema.

15 Tjänstekvinnans son III–IV, Samlade verk 2, red. Hans Lindström (Stockholm, 996), 
s. 265.

16 Hans Lindström, Strindberg och böckerna, 2 vol. (Uppsala, 977–990) tar upp Der 
Fall Wagner (888) i förteckningen över det bibliotek som såldes 892 (I, s. 62), vidare 
S. Friedlaender, Friedrich Nietzsche. Eine intellektelle Biographie (9) i 92 års biblio-
tek (I, s. 08) och tillägger i en not att första bandet av en samlade verk-utgåva från 895, 
innehållande Die Geburt der Tragödie och Unzeitgemäßen Betrachtungen, överlämnats 
från Strindbergs arvingar till Strindbergsmuseet (I, s. 202, n. 3). I förteckningen över 
de författare som Strindberg hänvisar till i andra delen av detta verk finns förvisso Also 
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sprach Zarathustra uppräknad (II, s. 66), men Lindström är noga med att påpeka att det 
faktum att Strindberg hänvisar till ett verk inte betyder att han läst det. Strindberg fick 
Jenseits von Gut und Böse, Götzen-Dämmerung, Zur Genealogie der Moral och Der Fall 
Wagner skickade till sig 888. Han säger sig i en not i En bok om Strindberg (893), om-
tryckt som ”Mitt förhållande till Nietzsche” i Efterslåtter, Samlade skrifter 54, red. John 
Landquist (Stockholm, 920), ha läst Menschliches Allzumenschliches men förnekar där att 
han läst Also sprach Zarathustra. För närmare detaljer kring tidpunkten för Strindbergs 
läsning och de konkreta spår den satte i form av understrykningar och marginalanteck-
ningar hänvisas till ett kommande arbete av Thomas Brobjer om Strindbergs läsning av 
Nietzsche, ett arbete som jag haft förmånen att ta del av en preliminär version av.

17 Brev till Ola Hansson, poststämplat den 3 april 889, i Brev, VII, red. Torsten Eklund 
(Stockholm, 96), s. 302. Hansson svarar samma dag: August Strindberg & Ola Hans-
son, Brevväxling (Stockholm, 938), s. 52.

18  Och makternas avsikter? Människotypens fullkomnande; framalstrandet av övermän-
niskan, der Übermensch, anbefalld av Nietzsche, detta tuktospö, i förtid utslitet och kas-
tat på elden.” Inferno, Samlade verk 37, red. Ann-Charlotte Gavel Adams, övers. Eugène 
Fahlstedt (Stockholm, 994), s. 29, jfr s. 309, samt Götiska rummen, Samlade verk 53, 
red. Conny Svensson (Stockholm, 200), s. 25. Många forskare ser I havsbandet som ett 
slags övergång till Inferno, så exempelvis Gianmario Borio, ”Elementi nietzscheani nei 
romanzi di Strindberg (in particolare riferimento a In mare aperto)”, i Strindberg nella 
cultura moderna, a cura di Franco Perrelli: (Roma, 983), ssk s. 55. Titeln till trots be-
handlar Borios uppsats de nietzscheanska elementen ytterst sparsamt, medan det flödar 
över av blickar fram mot Inferno och andra senare arbeten.

19 Michael Meyer, Strindberg. A Biography (London, 985), s. 323.
20 Marie-Luise Haase, ”Der Übermensch in Also sprach Zarathustra und im Zarathustra-

Nachlass 882–885”, Nietzsche-Studien 3 (984), s. 228ff.
21 I havsbandet, s. 45. Biljardbollarna är ett slags skämt med Werner von Heidenstam. I 

ett brev den 22 juni 886 skriver denne: ”Du, ’tjensteqvinnans son’, grinar illa åt hvad 
hundratals bortskämda turister förtära med aptit. Din nervösa kinkighet har öfver-
gått till monomani; du rufvar öfver din fixa idé att det mesta är dåligt och onjutbart. 
Du började med missnöje öfver samhället och slutar med missnöje öfver biffar, foreller 
och alltför gredelina biljardbollar.” Werner von Heidenstam & August Strindberg, Brev 
1884–1890, red. Magnus von Platen & Gudmund Fröberg (Stockholm, 999), s. 27.

22 Götzen-Dämmerung, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe 6, hrsg. v. Giorgio 
Colli & Mazzino Montinari (München, Berlin & New York, 999), Streifzüge eines 
Unzeitgemässen, 3. Götzen-Dämmerung förkortas hädanefter GD; verkutgåvan förkor-
tas KSA; hänvisningar görs till aforismnummer eller motsvarande, inte sidnummer. 
”Ännu ett dietproblem. – De medel med vilka Julius Caesar försvarade sig mot sjuklig-
het och huvudvärk: oerhöra marscher, det enklaste levnadssätt, oavbruten vistelse i det 
fria, ständiga strapatser – de är, på det hela taget, underhålls- och skyddsåtgärdsreglerna 
mot den extrema känsligheten hos den subtila och under högsta tryck arbetande ma-
skin, som kallas geni. –”
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23 Av det skälet är Evert Sprinchorns förslag att Borgs undergång inte är en illustration 
av en övermänniskas undergång, utan av Nietzsches undergång, orimlig. (”Strindberg 
and the Superman, s. 23) Den Nietzsche Strindberg kände var den han mötte i böck-
erna och i breven. Att Nietzsche var stor och kraftig och i skolkören sjöng basstämman 
medan Borg är klen och nästan har kvinnoröst är inte ett argument mot Sprinchorn; 
men att hans ideal så till den grad skär sig mot Borgs hyperintellektualitet är det däre-
mot. Faktum är dessutom att den enda information Strindberg rimligen kan ha haft om 
Nietzsches sjukdom när han skrev I havsbandet är ett brev från Ola Hansson (2..89, 
Brevväxling, s. 68f.) där denne skriver: ”Om Nietzsche har jag hört från hans förläg-
gare, Naumann, att han befinner sig i Jena, dit han förts ifrån Turin och sina vänner, 
att läkarna begynna få hopp om hans vederfående, samt att otryckta manuskript af ho-
nom ligga hos Naumann.” Sprinchorns tolkning förutsätter de kunskaper vi har idag 
om hur allvarlig Nietzsches kollaps var. 890 visste inte ens hans läkare hur illa det var 
ställt. Enligt Curt Paul Janz’ mycket vederhäftiga biografi fanns det när Strindberg skrev 
I havsbandets sista kapitel ännu hopp att Nietzsche skulle tillfriskna. Han spelade vid 
denna tid piano efter noter och promenerade dagligen med modern. Se Curt Paul Janz, 
Friedrich Nietzsche. Biographie, 3 vol. (978, 2. Aufl., Frankfurt am Main, 994), III, s. 
22f.

24 GD, Die vier grossen Irrthümer, 2. ”Kyrkan och moralen säger: ’ett släkte, ett folk döms 
till undergång genom laster och lyx.’ Mitt återställda förnuft säger: när ett folk går un-
der, degenereras fysiologiskt, så följer därav laster och lyx (det vill säga behovet efter allt 
starkare och frekventare retningar, som varje utmattad natur känner till).”

25 Walter Kaufmann, som betytt oerhört mycket för den moderna Nietzscheforskningen 
genom sin uppgörelse med den antisemitiskt, senare också nazistiskt, anstuckna 
Nietzschebild som forskare knutna till det Nietzsche-Archiv som systern Elizabeth 
Förster-Nietzsche grundade, ser just die Überwindung, sublimeringen, som det cen-
trala i det i hans ögon viktigaste begreppet i Nietzsches filosofi: viljan till makt. Se hans 
Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist (950, 4th ed. 974), t.ex. s. XIV.

26 GD, Streifzüge eines Unzeitgemässen, 49. ”…eftersom han klarar av att bruka det, som 
en genomsnittlig natur skulle gå under av, till sin egen fördel”.

27 Zur Genealogie der Moral, KSA 5, 3. Abhandlung, 9. Hädanefter GM. ”Att vara sjuk är 
lärorikt, det tvivlar vi inte på, lärorikare än att vara frisk […].”

28 Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, 272. Hädanefter JGB. ”Tecken på förnämhet: att ald-
rig tänka på att reducera våra plikter till plikter för envar; att inte vilja lämna ifrån sig, 
inte vilja dela, det egna ansvaret; att räkna sina privilegier och deras utövande till sina 
plikter.”

29 Harold Borland nämner i en uppsats som är avsevärt mycket bättre än hans ovan om-
nämnda avhandling att Borgs ”cultivation of the self is in accord with the Nietzschean 
biological ethic” (”Strindberg and Nietzsche”, i Strindberg und die deutschsprachigen 
Länder. Internationale Beiträge zum Tübinger Strindberg-Symposion 1977, hrsg. v. Wil-
helm Friese (Basel & Stuttgart, 979), s. 62). Även om han inte utvecklar denna tanke-
gång, och även om jag är mycket tveksam till adjektivet ’biological’, så synes mig denna 
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uppsats vara det enda arbete där någon Strindbergforskare överhuvud taget reflekterat 
över möjligheten att Nietzsche påverkat Borgs moral.

30 JGB, 262. ”…där finns människor tillsammans och utelämnade åt sig själva, som måste 
driva igenom sitt skick eller på ett fruktansvärt sätt löpa fara att utrotas.”

31 Also sprach Zarathustra I, KSA 4, Vom Krieg und Kriegsvolke. ”Inte ert medlidande, 
utan er tapperhet är det som hittills räddat de olycksdrabbade.”

32 Även kvinnans ”instinktiva skurkaktighet” som vi känner från Fadren och ”Kvinnosa-
ken enligt evolutionsteorien” visar Maria prov på, när hon tar parti för några fiskarhust-
rur som försöker stjäla tillbaks en olaglig, av Borg beslagtagen not (s. 74); jfr Fadren/
Fröken Julie/Fordringsägare, Samlade verk 27, red. Gunnar Ollén (Stockholm, 984), s. 
62; Likt och olikt I–II samt uppsatser och tidningsartiklar 1884–1890, Samlade verk 7, red. 
Hans Lindström (Stockholm, 2003), s. 35.

33 När Ulf Olsson hävdar att ”medan Borgs historia är utförlig, skriven, och i samklang 
med samhällets omvandling, är hennes [Marias] historia bara meningslösa fragment, 
återspeglingar ur männens historia” (Levande död, s. 253) så har han bara delvis rätt. 
Borgs historia är skriven; den är utförlig på gränsen till långrandig. Men ett antal mycket 
viktiga händelser i denna historia lämnas helt ute. Av det skälet synes mig Torsten Ek-
lunds tolkning att diskrepansen mellan den fläckfria Borg man möter i tillbakablicken 
och den Borg som dras in i ett sjaskigt erotiskt drama i kapitel sju till tolv är en inkonse-
kvens som tyder på att Strindberg tappade intresset vid den bok han börjat på och skrev 
en annan, långsökt. (”Strindbergs I havsbandet”, s. 27n.) Det är delvis en annan Borg 
som möter oss i romanens andra hälft, men där är det å andra sidan inte enbart Borgs 
självbild som visas upp. Det är först när Maria träder in i handlingen som Borg speglas 
mot någon annan. Och Borgs erotiska erfarenheter är just sådant som han kan förvän-
tas vilja tiga om, även inför sig själv. Särskilt inför sig själv.

34 Detta inskärps särskilt i GM, 3. Abhandlung, 8.
35 GM, 3. Abhandlung, 22.”Den asketiska prästen har fördärvat den själsliga hälsan så 

snart han kommit till makten, han har följaktligen också fördärvat smaken in artibus et 
litteris, – han fördärvar den alltjämt.

36 Så kallar Nietzsche sig själv dekadent: ”Ich bin so gut wie Wagner das Kind dieser Zeit, 
will sagen ein décadent, nur dass ich das begriff, nur dass ich mich dagegen wehrte”, Der 
Fall Wagner, KSA 6, Vorwort. ”Jag är liksom Wagner ett barn av denna tid, det vill säga 
en décadent: det är bara det att jag begrep det, det är bara det att jag värjde mig mot 
det.” Han talar här om sin fiendskap mot Wagner som just Selbstüberwindung.

37 Frågan hur Nietzsches dekadensbegrepp förhåller sig till dekadensströmningen i den 
franska litteraturen med vilken Strindberg var väl bekant leder alldeles för långt för att 
kunna besvaras här, inte minst som en viktig utgångspunkt för Nietzsche är dekadens-
begreppet hos Paul Bourget; se Elisabeth Kuhn, Friedrich Nietzsches Philosophie des eu-
ropäischen Nihilismus (diss. Basel, 988; Berlin & New York, 992), s. 42f. Tre viktiga de-
taljer att lägga märke till är dock ) att Borg inte kommer från en urgammal och urartad 
adelsfamilj som exempelvis des Esseintes i Huysmans’ A rebours (884) som Borg ofta 
jämförs med (t.ex. Olsson: Levande död, s. 266), utan från en sund familj som relativt 



Vad kan Borgs armband säga oss? · 111

Samlaren, årg. 125, 2004, s. 92–111

nyligen adlats för sina förtjänster (37); 2) att Borg sin dekadens till trots inte är ofrukt-
sam: han attraheras genast av Maria (64f.), han ser sig själv som en artbildare (68) och 
han befruktar ett människoägg för att i kuvös avla fram en Homunculus (76f.). Att 
Borg skulle arrangera en sorgemiddag för sin impotens är lika otänkbart som att des 
Esseintes skulle finna och försöka erövra en Maria; 3) Borg bedriver inte vetenskap för 
dess egen skull, utan med det subversiva syftet att visa att den är ett i grunden godtyck-
ligt systematiserande av fakta (45, 04), ett projekt som är des Esseintes’ konstsam-
lande ytterligt avlägset. Borg är helt säkert avsedd att vara en del av den franska deka-
denstraditionen, och man kunde peka på minst lika många likheter mellan Borg och 
Des Esseintes som dessa skillnader, men just därför blir de avsteg från traditionen som 
Strindberg gör betydelsefulla. Strindberg förefaller stå Nietzsche närmare än den fran-
ska traditionen med dess rötter i naturalismen: hos Nietzsche som hos Strindberg är 
den fysiologiska aspekten av dekadensen mindre viktig (även om fysiologin naturligtvis 
alltid ingår som en viktig aspekt av Nietzsches tänkande). Och han förefaller också stå 
Nietzsche närmare än de svenska dekadenterna med deras koketterande med ledan vid 
sexualiteten. Jfr Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftes-
prosa (Uppsala, 994), passim.

38 Horst Brandl, Persönlichkeitsidealismus und Willenskult. Aspekte der Nietzsche-Rezeption 
in Schweden (diss. Frankfurt am Main, 976; Heidelberg, 977), s. 42f. ”Nietzsche kan 
bekräfta eller förstärka erfarenheter som Strindberg redan gjort. Men Strindberg visas 
inte på en ny väg.” Jfr Perrelli, s. 42 och Beyer, II s. 53f.

39 Den Okändes ord i Till Damaskus III gäller i högsta grad Strindberg själv: ”Allt vad jag 
läst är vordet mitt, emedan jag slog sönder det som glas, smälte om det och ur massan 
blåste jag nya glas i nya former.” Till Damaskus, Samlade verk 39, red. Gunnar Ollén 
(Stockholm, 99), s. 365.

40 Vad som möjligen är en antydan till en liknande tolkning finns hos Horst Brandl i upp-
satsen ”Skandinavische Aspekte der Nietzsche-Rezeption” Nietzsche-Studien 2 (983), s. 
46ff., där han betraktar Strindbergs nietzscheanism som en fas i ett större sökande efter 
efter svar på frågan om redlighet och anständighet är förenligt med samhället. Brandl 
menar att han så småningom i kristendomen fann ett svar.




