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Ikaros i åttitalet
Om Georg Nordensvan och hans dubbelroman Lifsuppgifter

Av CONNY SVENSSON

1
Hösten 1887 publicerade Georg Nordensvan två 
romaner, Framgång och Sten. De trycktes i en och 
samma volym under den gemensamma titeln Lifs
uppgifter. I december året innan var den först
nämnda romanen sedan en tid under arbete, enligt 
ett brev till Karl Warburg där Nordensvan erbjöd 
den som följetong åt GHT (brev till Warburg 5/12 
1886, KB).1 Manuskriptet skickades sedan i om
gångar till Warburg, och det sista avsnittet av
sändes på nyåret (enligt brev till Warburg 2/1 1887). 
Efter att berättelsen under våren löpt som följetong 
var Nordensvan missnöjd med sitt arbete, som han 
fann alltför slarvigt tillkommet och i behov av 
omarbetning (brev till Warburg 6/5 1887). Så skedde 
också inför den slutliga bokversionen, och när den 
fullbordats var Nordensvan mer tillfreds med resul
tatet: »Som du antagligen märkt, har jag alldeles 
genomarbetat ’Framgång’, innan den trycktes i 
bokform. Stilen är lugnare nu och mera utpreglad» 
(brev till Warburg 30/11 1887).

Romanen Sten, som alltså är den sist skrivna av 
de två berättelserna, befann sig i december 1886 
ännu blott på planeringsstadiet. Redan i böljan av 
januari följande år, då Framgång sändes in, uppgav 
dock Nordensvan i brev till Warburg 2/1, att »den 
andra historien, som skulle bli med i samma volym, 
är nu ock färdig. Men det är inte alls som jag ville 
ha det.» Ett par veckor senare heter det däremot i 
brev till Jonas Lie, att endast »den ena är färdig» 
(14/1 1887). Denna formulering får väl tolkas så, att 
Nordensvan nu påbörjat en omarbetning av ro
manen Sten, med vars föreliggande version han var 
missnöjd. Under sommaren fullbordades så dubbel
romanen, och i augusti kunde han meddela att förla
get inom kort ämnade påbörja tryckningen (brev til 
F. Hegel 18/8 1887).

I sina brev har Nordensvan gett motstridiga be
skrivningar av Framgång. När romanen erbjöds 
som följetong åt GHT skrev han, att »för att vara af

mig är det ovanligt mycket handling i berättelsen. 
Den går undan. Ett par som läst den -  Ernst Ahl- 
gren och Lundquist -  säga att den visar på en ny 
utveckling hos förf.» (till Warburg 5/12 1886, GN:s 
kurs.) En dryg månad senare hade tydligen förfat
taren ändrat uppfattning, eftersom han för en annan 
brevmottagare beskrev Framgång som »en histo
ria, ganska lik hvad jag skrifvit förut» (till Jonas Lie 
14/1 1887). Berättelsen om Sten kommenteras inte 
närmare i Nordensvans bevarade brev, men för 
Georg Brändes har han karakteriserat den som 
»skelettet til en stockholmsroman, som aldrig blev 
skrifven» (till Georg Brändes 11/7 1888).

II
Det är ingen tillfällighet att de två romanerna getts 
ut sammanförda till ett band och under gemensam 
titel. De kan nämligen sägas utgöra två kontraste
rande variationer över samma tema. Det närmaste 
föredömet til denna kompositionsmetod står nog 
att finna hos en för de svenska åttitalisterna väl
känd författare, nämligen Kierkegaard. Hos denne 
är det ju vanligt, att två eller flera berättelser för
enas under en övergripande titel och tillsammans 
får belysa ett problemområde utifrån olika 
aspekter.. Som typexempel kunde nämnas Enten- 
eiler och Stadier paa Livets Vej.

Såväl i. Framgång som, i Sten är' huvudpersonen 
till en, början ung radikal med, smak för de moderna 
idéerna... Livsåskådningen är dock högst ytlig och 
grundar sig; huvudsakligen på okritisk läsning av 
tidstypisk litteratur. Därefter utvecklar sig de båda 
på olika sätt; deras livsöden gestaltar motsatta al
ternativ, eller livsuppgifter för att låna den övergri
pande titeln. Gustaf Borg i Framgång blir sålunda 
negativt exempel och Sten hans positiva motbild.

Som ung student i Uppsala chockerar Gustaf 
Borg omgivningen med utmanande jargong i reli
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giösa och politiska frågor. I kyrkan ser han en 
svuren fiende till vetenskap, konst och framsteg. 
Men denna frasradikalism kombineras tidigt med 
ett väl utvecklat sinne för social opportunism. Han 
lär sig snart att man som proletariserad akademiker 
får föga eller intet gehör för sina åsikter. Att hela 
livet spela rollen som oppositionell radikal leder 
ingen vart, och den resignerade anpassningen fram
står som det enda rimliga alternativet: »Man kan ej 
störta, derför måste man tiga. Det är den hårda 
nödvändighetens bud, det är en jernlag, mera 
orygglig än den der bekanta om kapitalet» (s. 78). 
Och så söker sig Gustaf Borg gärna till det mondäna 
sällskapslivet. Som informator i grevlig familj fin
ner han behag i det aristokratiska livssättet och 
beslutar sig att med till buds stående medel »nå 
fram, att vinna ett namn, att uträtta något i verl- 
den» (s. 50). Rabulism och karriärism låter sig inte 
gärna förenas i längden, och därför stadgar sig Gus
taf Borgs åsikter under umgänget med personer 
från de tongivande och makthavande samhällsgrup
perna: »Han fick ha försyn för hvem han talade 
med, och det måste en hvar ju ha, om man vill göra 
lifvet behagligt för sig.» (s. 43)

Den oppositionelle radikalen håller likt Arvid 
Falk i Röda rummet gravöl över sin ungdom. När 
denne fritänkare väljer prästbanan finns det således 
ingen omvändelse i trosfrågor bakom beslutet, blott 
rent materiella överväganden: »Man måste ju lefva. 
Lefva -  naturligtvis! Man måste ha mjuka mattor, 
blommor, fåtöljer, likör på kaffet, supé efter vira- 
partiet. Hvad gör det, om man lismar eller ljuger sig 
fram, bara man får lefva godt, får vara med i de 
högre samhällslagren, blott man får som man vill 
ha?» (s. 148)

Nordensvan har för övrigt gett en något kuriös 
beskrivning av huvudpersonens fortsatta öden i ett 
brev, där han söker intressera en dansk förläggare 
för att publicera Lifsuppgifter i översättning. Det 
heter där, att Framgång »behandlar ett för Sverige 
karaktäristiskt förhållande -  en prest som försking
rar kommunens medel» (till F. Hegel 18/8 1887). 
Huruvida dylika bedrägerier var speciellt vanliga 
bland åttiotalets svenska prästerskap undandrar sig 
min bedömning. David Sprengel har i en essä med 
rätta framhållit att personteckningen här gör ett 
inkonsekvent intryck; som läsare kan man inte rik
tigt tro på den skeptiske världsmannens abrupta 
övergång till den andliga banan.2 Nordensvan tycks 
också själv ha varit medveten om att här fanns en 
svag punkt i romanen, om man får döma av ett brev 
till Brändes 11/7 1888: »Lifsuppgifters första novell

har det felet att jeg ej sjelf haft tillfälle att studera 
det förhållande, jag der skildrat -  presten som blir 
förfalskare -  utan fått skrifva efter hvad jag hört 
andra berätta.»

Någon Herrans stridsman blir inte Gustaf Borg. 
Han uppslukas av kommunala och sociala plikter, 
affärerna blir viktigare än uppgifterna som själasör
jare. Hans predikningar är ytliga och dåligt förbe
redda, och han tar aldrig sitt kall på allvar. Trots 
eller kanske snarare tack vare dessa brister är han 
dock en präst i menighetens smak, särskilt omtyckt 
av de lokala makthavarna: »Men traktens herr
skapsklass -  i synnerhet damerna -  prisade hans 
predikaregåfvor och den finkänslighet, hvarmed 
han behandlade sina ämnen.» (s. 124)

Det är inte svårt att finna liknande nidporträtt av 
präster i den nordiska genombrottslitteraturen. An
greppen på den kyrkliga auktoriteten är legio i ti
dens diktning; en bred exemplifiering står att finna 
hos Gunnar Ahlström.3 Kiellands många satiriska 
prästskildringar är naturligtvis en möjlig förebild, 
speciellt med tanke på att Nordensvan hyste den 
varmaste beundran för den norske diktaren.4 Men 
ytterst går väl Gustaf Borg som litterär typgestalt 
tillbaka på Kierkegaard och förkunnelsen i 0ieblik- 
ket. Där talas det ständigt om den officiella kristen
domen i pejorativ mening, och i skarpa ordalag 
klandras «de naeringsdrivende Praesters uhyre 
laug»,5 som bedriver oengagerad söndagskristen- 
dom. Dessa lugnar menigheten istället för att oroa 
och väcka. Prästerna i statskyrkan betecknas som 
hycklare, som endast är intresserade av sitt leve
bröd och sin trygga karriär. Representanterna för 
den officiella kristendomen är inga egendomslösa 
trosmartyrer, de är ämbetsmän som talar om försa
kelse medan de själva gör karriär och avancerar i 
lönegraderna. För Gustaf Borg liksom för de bröd
präster som Kierkegaard angriper är religionen le
vebröd och bekvämlighet, inte uppoffring och and
lig kamp: »Han hade rätten på sin sida, det hade 
han sagt sig många gånger förr, innan tviflen vak
nat. Rätt -  intill den dag, då han tog prestkappan, ty 
den tog han för utkomstens skull. Och det var ett fel 
-  fast han inte heller var ensam om det.» (s. 148) 
Nej, ensam är han icke; han har bland annat säll
skap av Kierkegaards theol. cand. Ludvig From, 
han som bryr sig föga om Guds rike men desto mer 
om »et kongeligt Levebrpd som Praest».6

I sitt bidrag till det biografiska samlingsverket 
När vi började (1902) framhåller Nordensvan, att 
allt från de tidigaste skrivförsöken till de sista berät
telserna menar han sig ha skrivit om »striden för
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personlighetens rätt, om karaktärens fostran, om 
halfhetens förbannelse» (s. 118). Denna problem
ställning kommer också till uttryck i porträttet av 
Gustaf Borg, som har anlag och begåvning men 
hamnar i olycka just genom bristen på karaktär. 
Liksom den förhoppningsfulle skalden Helge från 
romanen I harnesk! (1882) slösar han bort sitt pund 
och förstör livet genom att slå in på kompromissens 
bekväma vägar. Idealisten får till slut bara materiel
la behov och anpassar sig väl till den omvärld som 
han en gång stolt dragit ut för att erövra och föränd
ra. En annan motsvarighet i Nordensvans produk
tion är artisten Ulf i Figge, som även han säljer sin 
själ för att vinna komfort och socialt anseende.7

Temat introduceras redan på de första sidorna av 
Framgång med Gustaf Borgs självbekännelse: »Det 
är så halft, det jag tar mig före -  och jag lider mer än 
ni tror af att veta det» (s. 9). Vad Gustaf Borg vill 
vinna är den framgång som romanens titel ironiskt 
alluderar på. Han når sitt mål, men går under som 
människa: »Man vill ha frid och ro, bevars, och så 
glider man in i de färdiga åsigterna, så ger man sig -  
några tum i sender -  man vet att det är döden, men 
man gör det ändå -  af feghet, slafsinne.» (s. 220) 
Men synden får sitt straff, och det finns en skeen
dets inneboende rättvisa som drabbar de i yttre 
mening framgångsrika. Artisten Ulf slutar som en 
konstens ämbetsman, ständigt missnöjd med sig 
själv; Gustaf Borgs tillvaro som välbeställd präst är 
glädjelös och full av självförebråelser.

Gustaf Borgs förre skolkamrat Heine (så kallad 
på grund av sin yttre likhet med den tyske skalden) 
hör också till dem som är dömda till ett katastrofalt 
slut. Men orsakerna är andra, eftersom han till 
karaktären är den smidige prästmannens absoluta 
motsats. Om Borg är den principlöse karriäristen är 
Heine den evige revoltören, som i blint hat och 
raseri stångar sin panna blodig mot det bestående 
samhällets orubbliga murar. I skolan uppträder han 
som populär upprorsledare, men i vuxen ålder har 
han efter alla besvikelser blivit cyniker och misan- 
trop. Han står utanför det samhälle som han djupt 
föraktar, och som isolerad fribytare förleds han av 
sitt destruktiva hämndbegär att begå våldshandling
ar. Han slutar följdriktigt som förfallen fängelse
kund och socialt utslagen rebell. Hans öde illustre
rar liksom Borgs karriär det svåra eller omöjliga i 
att bibehålla ungdomens oppositionella trotsattityd. 
Borg väljer anpassningen, Heine däremot hamnar i 
en steril roll av hatfull bitterhet. Om denna typ av 
utveckling heter det i romanen: »Man kan inte lefva 
på idéer. Så kommer bitterhet och hat -  och konse

kvenserna af deras läror drifva dem att gå längre än 
dit de mera sansade kunna följa. Så få de orätt till 
slut och samhället får rätt i alla fall.» (s. 78)

Heine kunde sägas exemplifiera terrorismens 
meningslösa våldsromantik, medan Borg är frasra
dikalen som blir slipad karriärist. Mot dessa miss
lyckade rabulister ställs tre positiva alternativ. Till 
Warburg skrev Nordensvan 5/12 1886, att »der fins 
en idealprest med i historien som motvigt». Formu
leringen i brevet syftar på Gustaf Borgs studiekam
rat, den unge teologen Janne Claréus (också kallad 
Johannes), som dör i förtid. Därmed undviker Nor
densvan svårigheten att gestalta denna ljusgestalts 
möten med vuxenlivets frestelser; en parallell är på 
sätt och vis skildringen av den principfaste artisten 
Figge, eftersom författaren följer Figge endast un
der de svåra kampåren. Hur Figge skulle ha lyckats 
klara framgångar och berömmelse med det konst
närliga samvetet i behåll får vi därför aldrig veta.

I Framgång spelar Janne Claréus en viktig roll 
också efter att ha lämnat det jordiska, som påmin
nelse om Gustaf Borgs svek och som motbild till 
brödprästens karriär. Han är en allvarligt syftande 
själasörjare i Kierkegaards och Brands anda, inte 
en kiellandsk prästkarikatyr i genombrottslittera- 
turens vanliga stil. Idealet är den kämpande kyr
kan: »Man har till uppgift att säga folk sanningen. 
Hvem vill höra sanningen? Den blir alltid obehaglig 
att höra -  och derför bli presterna de obehagliga i 
landena.» (s. 37) Janne är inte halvhjärtad och 
splittrad som Gustaf Borg, han representerar den 
hela och konsekventa personligheten med »sinnets 
jemvigt, ärlighet mot sig sjelf, i främsta rummet mot 
sig sjelf» (s. 196). Man kunde dessutom se Janne 
som en klerikal utformning av ett frekvent tema i 
Nordensvans författarskap, det nödvändiga i att 
trots alla livets desillusioner bevara en behärskad 
optimism. Han är inte bara en Herrans orädde 
stridsman som säger obehagliga sanningar till me
nigheten, han drömmer också om ett liv i idyll och 
anspråkslös vardagslycka. Pliktuppfyllelsen är det 
väsentliga, utmärkelser och belöningar eftersträvas 
inte: »Jag hör nog inte till de utvalde, till dem, som 
bryta banor. Det är nog för mig, om jag kan lära att 
styra mig sjelf till mina medmenniskors sanna väl. 
Det tackar mig ingen för -  men det är seger nog.» 
(s. 34).

Idealprästen Janne Claréus spelar samtidigt två 
roller som kan tyckas vara svåra att förena. Han är 
den stridbare Brand, men han är också Candide 
som flyr världens larm och ondska för att söka 
lyckan i den egna kåltäppan. Men dessa båda ytter
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ligheter finns samtidigt i Nordensvans diktning, det 
är en fortgående dialog och dialektik mellan satiri
kern och idyllikern. Ingendera parten avgår någon
sin med entydig seger, och även den ljusomstrålade 
Janne ses med viss ironi. Det är den föraktlige 
Gustaf Borg som världsvist får kommentera idealis
tens livsåskådning: »Så der enkelt var inte lifvet, så 
lätt gick man ej och intog sin plats i verlden -  och 
behöll den sedan i ro och lugn till lefnadens slut.» 
(s. 35).

Nanny, som är den unge Gustaf Borgs förälskel
se, spelar en roll som starkt erinrar om idealpräs
tens. Hon verkar dock på en mer världslig och 
anspråklös nivå, som privatlärarinna i landsorten. 
När de två möts efter flera år fäster sig Gustaf just 
vid detta, att hon säger sig vara »lärarinna åt ett par 
duktiga flickor. Han lade märke till, att hon sade 
duktiga, inte söta eller snälla eller något i den vä
gen.» (s. 90) Namnkonstellationen Gustaf-Nanny 
för onekligen tankarna till paret Gösta-Nanna i 
Nordensvans patetiska debutroman Framtidsmän 
(1877), och mönstret är åtminstone till en böljan 
likartat. I båda fallen är den unge mannen förhopp
ningsfull och lovande; han har estetiska intressen 
och attraheras av de moderna idéerna. Den förstå
ende fästmön spelar rollen som uppmuntrande 
musa, hon är mannens goda samvete och inspira
tion. Men så upphör parallellerna. Gustaf Borg svi
ker sin älskade och väljer kompromissen och kar
riären framför kärleken, som också Helge gjorde i 
romanen I harnesk! Till en böljan leder dock kärle
ken till en temporär förbättring av Borgs karaktär. 
Han rannsakar sig själv och upptäcker de egna 
bristerna, men snart tar åter världsliga och materi
ella intressen överhand. Nanny kan inte längre -  
eller tillåts inte -  som debutromanens Nanna spela 
rollen av inspirerande ledstjärna.

I Nordensvans romaner uppträder ofta en idealis
tiskt sinnad ung kvinna. Nanny är avgjort en av 
dem. När Gustaf Borg världsvist talar om nödvän
digheten av att anpassa sig till verkligheten istället 
för att leva »i en skenverld, som inte fms till», 
svarar flickan »kanske den fins» (s. 60). När de två 
möts senare i livet säger sig visserligen Nanny ha 
mognat och kommit ur sin idealistperiod, men det 
innebär inte att hon blivit cyniker eller karriärist. 
Hon exemplifierar än en gång Nordensvans gamla 
ideal, människan som genomskådar alla illusioner, 
men för den skull inte hamnar i hopplös resignation: 
»Och nu först har jag lärt mig inse -  inte bara hvad 
jag var för en toka på den tiden -  utan också hur 
herrligt det är att lefva och ha krafter och håg att

uträtta något.» (s. 92) I typisk åttitalsanda följer på 
ungdomsdrömmarnas tid uppvaknandet, som i 
bästa fall leder till pliktuppfyllelse och arbete. I en 
patetisk scen viskar Gustaf Borg på dödsbädden 
Nannys namn, och det blir därmed hon som får rätt 
till slut.

Som ett positivt alternativ kan man också se 
Gustaf Borgs bror, artisten och sedermera målar
mästaren Kalle Borg. Han omnämns i ett brev från 
Nordensvan som »en argsint underklassare, som 
håller tal men som blir förståndig till sist» (till War- 
burg 5/12 1886). Kalle är fattig och får klara sig på 
egen hand, eftersom familjens resurser i första hand 
har satsats på Gustaf och hans akademiska utbild
ning. I romanen möter vi första gången Kalle som 
ung artistbohem i Stockholm, men han har ständigt 
ont om pengar och får nöja sig med att måla på 
lediga stunder. Liksom den unge Figge är han ett 
exempel på vad bröderna Goncourt i sin klassiska 
konstnärsroman Manette Salomon kallar »le bo- 
héme pur», det vill säga en nödlidande artist som 
för att leva från dag till dag tar det arbete som 
bjuds, också om det gäller att rita åt en litograf eller 
stryka färg på båtar och husväggar.

Under slutet av åttiotalet kom Nordensvan som 
konstkritiker till den uppfattningen att alltför många 
artister utbildades i Sverige. Tillgången översteg 
efterfrågan, och som en tänkbar lösning såg han att 
stafflimålare övergick till nyttigt konsthantverk. 
Kalles livsbana illustrerar en annan möjlighet för en 
överflödig konstnär, som tillhör »de stackars kor- 
sångarne»8. Han blir först arbetare, därefter målar
mästare och egen företagare. I motsats till brodern 
har Kalle arbetat hårt och fått något konkret uträt
tat. Livet har gjort honom rå och burdus, men han 
är i gengäld en praktisk och klarsynt man som 
hämtat sin livskunskap inte från böckerna utan från 
livet självt. Hans åskådning är densamma som 
Nannys, det ärliga arbetet och den anspråkslösa 
pliktuppfyllelsen sätts i centrum. Att den förre ar
tisten blir hantverkare ses inte som en degradering: 
»Hvad vi ha för yrke betyder i sjelfva verket bra 
litet -  hufvudsaken är att vi egna oss åt det med all 
vår kraft. Då och endast då kan man uträtta något.» 
(s.221).

Kalles livserfarenheter ger honom rätt att i ro
manen uppträda som något av författarens språk
rör. Dock inte helt -  som alltid undviker Norden
svan total identifikation med de fiktiva gestalterna 
och markerar en viss distans. Men i samtal med 
brodern får Kalle uttrycka sig som en straffande 
Kierkegaard eller Brand: »När har du gifvit ditt lif
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åt en sak, en enda sak, har du skänkt dig helt och 
odelat åt något mål?» (s. 181) Det är också han, 
som får sammanfatta de lärdomar som kan dras av 
Gustaf Borgs liv och dess sorgliga slut: »Han skulle 
ha lärt sig att arbeta, det är hvad som fattades 
honom. Ty hvad vi behöfver, är just medvetande 
om att vi ha kraft, att vi ha den inom oss sjelfva -  
vet vi det, så bli vi muntra och modiga.» (s. 221)

I novellsamlingen Skuggspel (1884) finns som ett 
nytt inslag i Nordensvans produktion de sociala 
kontrasterna, målade i bjärta färger och inte sällan 
så övertydligt att effekten blir lätt parodisk. En av 
dessa novellskisser utspelas efter en misslyckad 
strejk, och ställer antitetiskt mot varandra det fes
tande herrskapet i högtidsdräkt och de besegrade 
arbetarna. De förtrycktas hämnd skymtar som en 
hotfull möjlighet: »Tysta draga de hemåt, men 
hvem vet hvad som jäser i deras sinnen? Kanske 
borde herrarna ej skratta så förnöj dt der uppe på 
balkongen, der de skölja ned sin belåtenhet i vin
strömmar» (,Skuggspel, s. 17).

Kontrasten mellan de rikas sorglöshet och plebe- 
jemas hatiska drömmar om våldsam vedergällning 
återkommer några gånger i samlingen dock utan att 
miljön någonsin blir geografiskt specificerad. Läs
aren får därför aldrig intryck av att detta utspelas 
eller kunde utspelas i det egna landet. En sådan 
skiss har en närmast orientalisk förankring (s. 112 
ff.), en annan förläggs till en anonym »verldsstad» 
med dess »eleganter, hvilkas lif rullar från bou- 
doiren till kapplöpningen, från klubben till kuliss- 
verlden» (s. 123). Överklassens hem glänser av guld 
och lättingarna roar sig, men »vid de mörka grän
derna äro stinkande krogar och der höres och läses 
bloddrypande hotelser mot allt, som står upprätt, 
mot palats, mot guld i andras fickor, mot osant och 
sant» (s. 124). De svenska åttitalsförfattarnas atti
tyd till fattigdomsproblemet och proletariatet kän
netecknas enligt Gunnar Ahlström av bristande 
kunskap om verkligheten samt självförebråelser9. I 
sitt tidigare författarskap avviker Nordensvan på 
intet sätt från detta mönster, och till bilden hör 
också att han -  som i debutromanen -  kan låta det 
enkla folkets representanter uppträda som oförarg
liga och lågkomiska bifigurer.

Men Kalle Borg är en realistiskt och med överty
gande sannolikhet framställd proletär, vilket gör 
honom ovanlig inte bara i Nordensvans verk utan 
också i hela den svenska åttitalslitteraturen. En 
motsvarighet är naturligtvis den revolutionäre 
snickar Eriksson i Röda rummet; Kalle Borg saknar

dock dennes hotfullt skräckinjagande drag och 
framstår mer som en reformistisk småföretagare. 
Hans tid som arbetare är också ganska kortvarig, 
och han blir snart välbärgad målarmästare.

Genom Kalle Borg ges ett underklassperspektiv 
på romanens händelser, utan att det hela framstår 
som löjligt eller som skräckinjagande revolutions- 
profetior. Typiskt för Kalle Borg är att han hela 
tiden behåller den praktiskt verksamma männi
skans skepsis inför dem som har det bekvämt och 
tar sina privilegier för givna. Kalle vill ett annat 
utbildningssystem än det som skapar karriärister av 
broderns sort: »Hvad lär ni era barn? Hvad duga de 
till? Sitta i embetsverken eller gå i parad och se ned 
på oss andra, -  fast man förstås skall kurtisera oss 
för att följa med sin tid. Nej, det är min själ och gud 
en annan uppfostran ni behöfde.» (s. 180)

Det är värt att notera att romanen genom Kalle 
Borgs uppträdande gestaltar en insikt om att det 
oscariska Sverige är ett klassamhälle, präglat av 
skarpa motsättningar som inte låter sig lösas genom 
frivilliga och filantropiska insatser. Målarmästaren 
Kalle Borg använder pronominet »vi» och avser då 
arbetarklassen, vars intressen inte kan stå i harmo
ni med överklassens. Förändringar kräver att någon 
får ge vika och betala: »Jag är lömsk på er, derför 
att ni inte vill någon förbättring. För då skulle ni få 
det sämre sjelfva.» (s. 178; GN:s kurs.)

Indignation och självförebråelser är som sagt ett 
vanligt inslag i åttitalets proletärskildringar. Som 
Gunnar Ahlström framhållit finns därjämte också 
ansatser till en motsatt uppfattning i idealiserande 
riktning. Fattigdomens miljöer skildras som »ett 
hemvist för redbara dygder och rätlinjiga männi
skor i kontrast mot fördärvet inom högre sam
hällskretsar».10 Så är också fallet i Framgång. 
Kalle Borg förblir trots sina framgångar en handens 
arbetare i själ och hjärta. Han har inte ärvt sina 
pengar utan skaffat sig allt genom flit och egen 
strävan. Som kontrast ges i romanen starkt satiri
ska skildringar av de affärsdrivande och storborger
liga släktingar, som Gustaf Borg fått genom sitt 
äktenskap. Dessa ägnar sig samvetslöst åt spekula
tioner och bedrägerier utan produktivt värde. De är 
rena parasiter, och med dem vill den ärlige målar
mästaren intet ha att skaffa: »Men skrupulöst redlig 
som Karl var, misstänkte han desse penningmän» 
(s. 206).

Men författaren själv kan inte identifiera sig med 
någon samhällsklass. Han är den ensamme indivi
dualisten utan anknytning till något kollektiv. Med 
de fattiga kan han känna sympati; han är ändå inte
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en av dem. Makthavarna, både den gamla börds
aristokratin och de nya penningmagnaterna, inger 
blott avsky. Det finns ett drag av intelligensaristo
krati i romanen, men också av tvivel och tvekan. 
Ahlströms ord om åttitalsdiktarna gäller i hög grad 
för den Nordensvan som skrev Framgång: »Isole
rade inom sin egen samhällsklass mitt i en tidsålder 
då gemenskapssuggestionerna var mer befallande 
än någonsin och utan möjlighet att på allvar kunna 
identifiera sina strävanden med någon annan social
grupp, blev de med nödvändighet ett rov för rådvill
het och ensamhetskänslor.»11

III
Skriftställaren Sten har uppträtt tidigare i Norden
svans produktion som författarens alter ego, i ett 
par av novellerna och framför allt i Figge. Hans 
vänskap med Figge omnämns också några gånger i 
den nya berättelsen, men konstnären själv visar sig 
dock aldrig: »Och Figge var borta, var parisare 
sedan flera år tillbaka» (s. 228). Det löper också 
trådar till andra verk av Nordensvan, exempelvis I 
harnesk! Som David Sprengel framhållit är huvud
temat i de två romanerna gemensamt, det gäller en 
radikal författares problem i kärleken och som of
fentlig person.12 Och naturligtvis är Sten som jag 
redan nämnt intimt förknippad med Framgång, vi 
får två variationer av den unge oppositionsmannens 
livshistoria.

När Nordensvan berättar om Stens barndom och 
uppväxt är det ofrånkomligt att man kommer att 
tänka på Strindberg och Tjänstekvinnans son. Lik
som Johan blir Sten strängt uppfostrad, och »han 
lefde som under polisupsigt, alltid rädd att något 
skulle uppdagas» (s. 231). Förhållandena i hemmet 
predestinerar Sten för radikalism och gör honom 
mottaglig för de moderna författarnas idéer. Hans 
läsning av tidstypisk litteratur beskrivs i ett livligt 
tempo som onekligen erinrar en hel del om Strind
berg. Som Johan i Tjänstekvinnnans son reagerar 
också Sten starkt mot skolsystemet: »Han studera
de allt annat än det föreskrifna, som kunde vara af 
nytta i examen, han blef brådmogen i kunskap om 
samtidens fria forskning, han kände Buckle, Spen- 
cer, Georg Brändes, ifrade för det fornisländska 
och kallade latinet ett röfvarspråk. Han höll frihets- 
tal i skolans litterära förening, med påföljd att den 
blev upphäfd, och så tog han i vederbörlig ordning 
studentexamen och for, som fadern ville, till Upp
sala för att gå den lärda vägen.» (s. 233)13

Stens vistelse i Uppsala förlöper en tid på samma 
sätt som Gustaf Borgs i Framgång. Sten ansluter 
sig till en krets ironiskt beskrivna studenter, kriti
serar det bestående och leker nihilist. Han är naiv 
och tvärsäker; i motsats till Kalle Borg har han inte 
levt sig till sina åsikter utan inhämtat dem genom 
okritisk läsning av modelitteratur vars tankar han 
inte förmått smälta. Efter en termins studier reser 
han hem, och på samma sätt som i Kiellands Sne 
kommer det till en våldsam konfrontation mellan 
den auktoritäre fadern och den fritänkande sonen. 
En liknande scen finns också i debutromanen, som 
varierar temat genom att låta den idealistiske litte
ratören Per Salmberg i sällskapslivet uppträda till 
de moderna idéernas försvar i ett skarpt meningsut
byte med en sällsamt reaktionär baron Rehnklou.14 
Också denna sistnämnda konfrontation har sin 
motsvarighet i Sten. Men författarens inställning 
har nu genomgått en tydlig förskjutning. I Fram
tidsmän identifierade han sig reservationslöst med 
den unge sanningssägaren som med kinder blos
sande av rättmätig harm utmanade den äldre gene
rationen. I Sten däremot beskrivs med tydlig iro
nisk distans också de tvärsäkra rabulister, »som 
mest för att roa sig sjelfva och förarga vederbör
ande voro så häftigt radikala och äfven så högrös
tade som möjligt» (s. 235). Den nämnda dispyten 
från Framtidsmän har i den nya romanen sin paral
lell i en diskussion som förs mellan Sten och hus
truns förstockat reaktionära släktingar. Sten fram
för där chockerande synpunkter beträffande etab
lerade institutioner som kyrkan, monarkin och äk
tenskapet. Hans reaktionära meningsmotståndare 
är lika löjeväckande i sin ignorans som i debutroma
nen, men en god del av den avståndstagande satiren 
drabbar nu också den unge radikalen. Det finns 
visserligen ett drag av demokratiskt patos hos Sten 
när han fortsätter Kalle Borgs kritik av det samtida 
skolsystemet. Vältaligt pläderar han för att riva ner 
murarna mellan samhällsklasserna genom att skapa 
en skola gemensam för alla (s. 266); denna tanke på 
en grundskola var i åttiotalets Sverige aktuell i skol
debatten men hade vunnit gehör endast i begrän
sade kretsar.15

Men diskussionen får inte lika vådliga konsek
venser som i debutromanen; det förefaller snarast 
som replikerna inginge i en rit och ett givet rollspel. 
Man kastar fram paradoxer som inte menas eller 
uppfattas på fullt allvar, därför blir heller inte kon
trahenterna fiender. Meningsutbytet mellan den 
ungdomligt upphetsade sanningssägaren och hans 
förstockade motståndare tas inte längre på allvar,
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och Nordensvan ställer sig nu snarast över de stri
dande parterna utan att som ett decennium tidigare 
engagera sig för den ena ståndpunkten.

I sitt offentliga liv som författare möter Sten stora 
svårigheter. I motsats till Gustaf Borg vägrar han 
kompromissa och känner ingen längtan efter över
klassens bekväma liv. Alla inviter från de mäktiga 
och välbärgade avvisas. Vädjanden från hustru och 
rik svärfar klingar ohörda, i Brands efterföljd till
låter Sten inte att familjebanden hindrar hans kall 
som fri sanningssägare. Medan Gustaf Borg under 
förödmjukande former uppträdde som låntagare 
hos hustruns släktingar vägrar Sten att ta emot 
pekuniärt bistånd av andra.

Det sägs i romanen, att den radikala litteraturen 
nu har konjunkturerna mot sig. (s. 297). Klimatet 
har försämrats i reaktionär riktning, och efter att ha 
publicerat en frispråkig broschyr får Sten sparken 
från den tidning som hittills gett honom hans leve
bröd. Förhållandena i romanen motsvaras av dem 
som rådde i Sveriges litterära liv vid samma tid, i 
varje fall som Nordensvan uppfattade de rådande 
villkoren. I en översiktsartikel för kalendern Nor
nan 1888 hävdade han, att författarna »arbeta under 
trängre förhållanden än vanligt, under allmänhetens 
likgiltighet och under tryck af de reaktionära vin
dar, som blåst upp på sista tiden och ihärdigt hållas 
vid lif, under trycket af det gamla system, som vill 
kväfva den fria tanken och lägga munkafvel på en 
hvar, som ej sjunger efter fastställda och gillade 
noter» (s. 215).

Sten står ensam och angrips från två håll, efter
som han attackerar etablissemanget men heller inte 
vill sluta sig till det motsatta lägret: »En stark parti
gruppering med alla dess följder af bitterhet, 
orättvisor, öfverilningar hade uppkommit under 
dessa år. Sten slöt sig till ingen meningsflock och 
kom derför att ses med misstro från båda partierna» 
(s. 292). Det är uppenbart att Nordensvan här ge
staltat sin egen situation, sådan han gärna uppfat
tade den. Sten förkroppsligar också Nordensvans 
och åttitalets liberala ideal i form av den frie förfat
taren, han som inte erkänner sig tillhöra någon 
skola eller partibildning och som fördomsfritt söker 
det goda hos olika parter.

Denna förmedlande attityd hos Nordensvan kom
mer ofta till uttryck i hans litteraturkritik.16 Som 
karakteristiskt exempel kan nämnas artikeln »Det 
gamla och det nya» (i Ur dagens krönika 1884). Där 
hävdas de unga diktarnas rätt att ifrågasätta och 
angripa det gamla och invanda: »Det är ju ungdo

mens sätt att, när den kastar sig öfver något nytt, 
göra detta med ett öfvermått af kraft. Vi böra ej 
skaka på hufvudet häråt. Öfverdrifterna skola sä
kert gifva med sig, ynglingen skall bli man, -  gubbe 
hoppas jag att han aldrig skall bli.» (s. 43) I sin 
typiska strävan att alltid vilja se båda sidorna av 
medaljen nämner Nordensvan samtidigt risken att 
»dessa unga sluta sig allt fastare samman och bilda 
ett parti -  något sådant finnes nämligen ännu icke -  
och med partibildning födes lidelser, hätskhet och 
oförsynthet, kanske också styrka» (s. 26).

Sten drar sig undan de litterära polemikerna och 
anfäktas av tvivel på de egna ståndpunkternas rik
tighet. Han känner behov av omprövning och efter
tanke, och man kunde tro att han (och Nordensvan) 
vore på väg bort från problemdiktningen. Det finns 
också de som i Sten ser en »affälling» (s. 293), inte 
med orätt eftersom det i denna fiktiva författarkar- 
riär finns paralleller till de händelseförlopp som 
gestaltas i åttitalistiska uppbrottsromaner av typ 
Lundegårds Röde prinsen och Prometheus eller 
Geijerstams Medusas hufvud. Där beskrivs hur 
pessimism och besvikelse tar sig uttryck i en ny 
idealbildning av esteticerande och sennaturalistisk 
natur.17

Så blir det dock inte för Nordensvan, som med 
reservationer ändå håller fast vid sina gamla ideal. 
Det är inte fel på de radikala idéerna och problem
diktningen i sig, det är i tillämpningen det brustit. 
Man måste som Kalle Borg leva sig till sina åsikter, 
genom erfarenheter göra sig förtjänt av dem. De 
vanekristna ställs mot Janne Claréus, och på sam
ma sätt finns det både falsk och äkta åttitalism. Den 
förstnämnda exemplifieras av Gustaf Borg och den 
unge Sten, men denne når i dubbelromanens slut 
fram till sina åsikters mogna stadium.

Då är anspråken nedskruvade och framtidstron 
har förenats med ett vardagligt pliktideal: »Det är 
inte mera fråga om att eröfra verlden, endast att 
uträtta något der, att spänna sina krafter till det 
yttersta, att se något spira upp ur sitt lifsarbete, att 
åtminstone kunna hoppas på något som frukt 
deraf.» (s. 328 f) Åter vill han ställa sina krafter i 
framtidens tjänst, men nu inte för att nedriva allt 
och bygga fagra luftslott i det blå utan för att an
språkslöst ge sitt eget lilla bidrag till den stora, 
gemensamma saken. Vad Nordensvan försöker 
gestalta i Lifsuppgifter blir till slut en form av inre 
förnyelse och motreformation. Han flyr inte till 
något annat, problemdikten överges inte för att er
sättas av symbolism eller skönhetsdyrkan. Hans 
paroll kunde sägas vara att inom åttitalets gränser
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erövra åttitalet åter. I det avseendet står han ensam 
i samtidens litterära debatt, och skiljer sig både från 
de framträdande nittitalisterna och tidigare me
ningsfränder som Geijerstam och Lundegård.

I romanen om Sten förenas de konstnärliga konflik
terna med de äktenskapliga, en kombination som 
man i den svenska åttitalslitteraturen annars i första 
hand möter hos kvinnliga författare som Ernst Ahl- 
gren eller Anne Charlotte Leffler. Både Sten och 
Gustaf Borg gifter sig med intellektuellt under
lägsna kvinnor, dock av motsatta skäl. Medan Borg 
enbart gör ekonomiska överväganden vill Sten med 
sin utvalda erövra och förändra världen. Till en 
början är Stens äktenskap en glad lek där båda 
parter använder en barnslig jargong som begagnas 
av advokaten Helmers i Et dukkehjem. Men realite
terna tränger snart in i dockäktenskapet, och hus
trun visar starkt missnöje med Stens principfasthet 
som blott resulterar i ekonomiska bekymmer. Sten 
finner, att »de hade bygt sitt äktenskap på kärlek, 
men hvarken på gemensamhet i åsigter eller ens på 
aktning för hvarandras synpunkter» (s. 291). Om 
äktenskapsskildringarna i Strindbergs giftasno- 
veller påminner onekligen Sten, i det avseendet att 
mannen står för mognad och allvar medan hustrun 
knappast får höja sig över den infantila sorglöshe
tens nivå.

Det föreligger en uppenbar risk att Sten som 
författare genom familjeplikterna tvingas till an
passning och bli en av dem, som förleds till oppor
tunism och principlös livsnjutning. Då skulle han 
komma att gå på Gustaf Borgs vägar. Konflikten är 
densamma som för den gifte artisten Figge, vilkens 
konstnärliga integritet också hotas av de förplik
telser som familjebildningen för med sig. Figge och 
hans hustru reste bort från allt tillsammans, men 
Sten väljer att likt en manlig Nora fly från ett 
äktenskap som hotar att förkväva honom. För sä
kerhets skull får svärfadern lägligt avlida, varpå 
hustrun kan lyfta ett större arv och Sten inte kan 
beskyllas för att smita från sina försörjningsplikter. 
Därefter beger han sig utomlands, där han kommer 
fram till den nya och fördjupade livsåskådning som 
jag redan berört.

Kanske kan det förefalla en smula överraskande 
och omotiverat när Sten antyder att han ämnar 
återvända hem och försonas med hustrun. En sådan 
harmonisk lösning i en liknande situation, ehuru 
med motsatt könsrollsmönster, ställdes året innan i 
utsikt också av Anne Charlotte Leffler i romanen 
En sommarsaga. Men sådana slut gjorde väl dessa

samlivsskildringar mindre utmanande i den samtida 
publikens ögon, och Nordensvan var nog inte man
nen att framställa den definitiva skilsmässan som en 
rimlig lösning på äktenskapliga konflikter.

IV
I novellen »Fantaster» (i Hvad Figge blef och an
dra berättelser, 1890) återkommer Nordensvan än 
en gång till motivet med den radikale författaren, 
som på grund av vantrivsel med förhållandena i 
hemlandet väljer att leva i exil. Som Gunnar Ahl- 
ström framhållit är denna situation mycket vanlig i 
nordisk genombrottslitteratur, där man ofta möter 
»hjältar, som antingen nyss återvänt från utlandet 
eller också tvingats att emigrera. Därmed marke
rades den hemlöshet som vidlådde deras förkun
nelse».18

I denna novell är stämningen mer bitter och resig
nerad än i Sten. Vi möter en diktare som är äldre 
och mer pessimistisk än föregångaren. Under de 
gångna åren har uppenbarligen Nordensvans tro på 
möjligheten att framgångsrikt verka som problem
debattör i åttitalets anda försvagats. Skalden Viktor 
X hyr ett enkelt rum i Paris; i trådslitna kläder 
vandrar han feberhet och ständigt hungrig omkring 
på storstadens gator. Han tillhör den armé av sväl
tande litteratörer och artister som i den samtida 
litteraturen kom att odödliggöras genom Hamsuns 
Sult. Dock är Viktor X inte en diktare i vardande 
som huvudpersonen i Hamsuns roman, han före
faller snarast att ha sin litterära bana bakom sig. 
»Och nu är jag inte längre lofvande», säger sig 
Viktor bittert. Som kontrast får han brev från en 
vän i Sverige som blivit »praktisk», vilket innebär 
att han numera endast skriver sådant som den stora 
publiken vill läsa. Så behöver han heller inte svälta 
utan kan äta på operakällaren (s. 188).

Skalden Viktor är förvisso inte något detaljtroget 
självporträtt av Nordensvan. Till skillnaderna hör 
exempelvis att novellens nödlidande litteratör inte 
är generals son utan av proletärt ursprung. Men det 
är å andra sidan uppenbart att Nordensvan låtit den 
landsflyktige Viktor formulera en hel del av sin 
egen vantrivsel och missnöje med den litterära ut
vecklingen i Sverige. Viktor kan inte acceptera de 
allt tydligare tendenserna i esteticerande riktning, 
han menar att författarna sviker sin plikt att be
skriva den samhälleliga verkligheten och dess prob
lem. Han är en kvardröjande realist, en siste man 
på skansen som vanmäktigt protesterar när han



Ikaros i åttitalet 65

bevittnar åttitalismens reträtt och nederlag. De mo
derna diktarna skriver enligt Viktor »på prosa och 
på vers om all världens bagateller, som kanske roa 
författaren och hans klick men inte rör andra» (s. 
196).

Åttitalisten Viktor tar avstånd från en litteratur 
som är inriktad på det privata och exklusiva, för 
honom är det viktigaste budet att behandla de reali
teter som är aktuella för många läsare. Men moti
veringarna är inte längre desamma som i dubbelro
manen Lifsuppgifter. Kalle Borg ville social 
rättvisa och ekonomisk omfördelning, Sten drömde 
om förnuftets seger och ljus över landet. Viktor 
blundar inte heller han för samhällets orättvisor: 
»Hvad jag vill studera och skildra lefvande och 
skarpt, det är de olika samhällsklassernas krig på 
knifven» (s. 196). Men intressant nog är motivering
en för denna realism nu mera defensiv, det gäller 
inte att bana iväg för något nytt och bättre utan att 
undvika en katastrof som vore än värre än de bestå
ende förhållandena: »Jag vill inte sätta upp den råa 
massan vid styret, men jag vill inte se dem lefva 
som djur, som arbeta från morgon till kväll. Jag vill 
man skall se upp, medan det är tid, och därför har 
jag försökt skrika mitt gif akt.» (s. 196; GN:s kurs.) 
Utopierna har försvunnit, nu är det fråga om att i 
sista stund avvärja revolutionens ragnarök. Synsät
tet är starkt besläktat med den filantropiska och 
intelligensaristokratiska attityd, som kommer till 
uttryck i Snoilskys sociala diktning. Det ligger nära 
till hands att associera till »Den tjänande brodern» 
där läsaren manas att trycka den valkiga näven och 
i tid besinna situationens allvar: »Lär känna arbe
tarn, din broder -  men minns: hvad du gör, gör 
snart!»

Men en socialt och realistiskt inriktad diktning är 
inte längre lika gångbar som förr. Viktor förväntas 
istället skriva »små angenäma kåserier och eleganta 
resebref» (s. 197), och när han envisas att ta ställ
ning i tidens allvarsfrågor blir han refuserad av de 
svenska tidningarna. Dessa efterfrågar inte mer den 
sortens alster: »Man kunde tyvärr ej använda hans 
manuskript. Det bar vitne om en obestridlig talang, 
men ämnet var allt för obehagligt och upprörande» 
(s. 188 f.).

Novellen om den landsflyktige skalden Viktor 
varierar också ett annat tema från Lif suppgifter, 
den unge rabulistens livshistoria. Liksom Gustaf 
Borg och skriftställaren Sten har Viktor under skol
tiden varit oppositionell och besvärlig, utan att det 
för honom lett till annat än motgångar och besvi
kelser. Den sårade idealisten botas dock genom att

möta en äldre person med likartade erfarenheter. 
Det är en gammal bohem som går under benäm
ningen Björnen, »kanske just därför att han hade 
skulder till hela världen» (s. 192). I Viktors ögon 
framstår Björnen till en böljan som resignerad cy
niker och avskräckande exempel, men det visar sig 
att de två i grunden är besläktade själar. Björnen 
har visserligen lärt sig att inte vänta något gott av 
världen, men han har aldrig upphört att tro på sig 
själv och den goda viljan.19

Vaije generation har sina misslyckade revoltörer, 
bakom masken av trött besvikelse glöder ändå den 
gamla hänförelsen. Även Björnen är trots allt en 
fantast av det slag som novellens titel åsyftar, det 
vill säga en optimist som envisas med att drömma 
om en bättre framtid för mänskligheten. Så kan 
gamla och nya upprorsmän mötas och lära av var
andra, och Viktor förstår att man mycket väl kan 
behålla sina ideal även sedan man i ungdomlig otå
lighet förtvivlat över att de inte blivit verklighet. 
Det finns något av en tröst i historiens upprepning; 
det är inte bara samma nederlag utan också samma 
segerdrömmar som ständigt kommer tillbaka.

I Nordensvans produktion möter vi ofta den 
resignerade desillusionens symboler. Det är de 
idealistiska drömmarnas såpbubblor som brister, 
det är korthus och luftslott som faller samman. Men 
å andra sidan finns där den okuvliga framtidstron 
och viljan att förbättra världen. Ständigt upprepar 
Ikaros sin himlafärd, han störtar mot jorden men 
försöker lika fullt på nytt. Hos Nordensvan ser man 
tydligare än hos andra ått ital sförfattare hur 
framtidstron lever också när nederlags stämning
arna är som starkast. Och något blir ändå kvar 
sedan alla utopier grusats. De världskloka och 
praktiska tillåts aldrig ostörda härska över utveck
lingen. Eller med Nordensvans egna ord i novellen: 
»Så länge världen stått, så länge har Ikaros flugit 
käck mot solen och störtat, störtat mer eller mindre 
högt uppifrån, mer eller mindre djupt ner. Men vi 
vore inte värda att heta människor, hade vi inte 
sömmat på Ikari vingar -  och hade vi inte gjort hans 
himmelsfärd.» (s. 203)

NOTER
1 De i uppsatsen citerade breven från Nordensvan till 
Karl Warburg finns tillgängliga på KB i Stockholm. Öv
riga brevsviter som begagnas: Nordensvan till Georg 
Brändes (Det Kongejige Bibliotek, Köpenhamn); Nor
densvan till Frederik Hegel (dito); Nordensvan till Jonas 
Lie (Oslo universitetsbibliotek).
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2 David Sprengel: »Georg Nordensvan», i Ord & Bild 
1901, s. 500 ff.
3 Se Gunnar Ahlström: »Det moderna genombrottet i 
Nordens litteratur, Kap. II, »Livstankama».
4 Kielland betecknas av Nordensvan som »epokgörande» 
i Ny svensk tidskrift 1883, s. 204. I AB 18/12 1885 skriver 
han, att »vi vänta med otålighet hvaije nytt arbete af 
Ibsen eller Kielland».
5S0ren Kierkegaard: Samlede Vaerker, Bind 19. Köpen
hamn 1964, s. 134.
6 Kierkegaard, s. 223.
7 Se min bok Åttitalet och konstnär sr omanen (Lund 
1985), s. 154 ff.
8 Uttrycket återfinns i Nordensvans debattartikel 
»Konstakademien, konstföreningarna och konsten», i Ur 
dagens krönika 1884, s. 29.
9 Gunnar Ahlström: Det moderna genombrottet i Nor
dens litteratur. Ny uppl. Stockholm 1974, s. 198 ff.
10 Ahlström, s. 201.
11 Ahlström, s. 263.
12 Sprengel, s. 504.

13 Synpunkterna på latinet och fomisländskan är de
samma som man möter i den unge Strindbergs artikel 
»Latin eller svenska?» i SS 4. Om debatten kring latin
undervisningen under 1880-talet, se Gunnar Richardson: 
Kulturkamp och klasskamp, (diss. Göteborg 1963), s. 122 
ff.
14 Denna scen i Nordensvans debutroman kommenteras i 
min bok Åttitalet och konstnär sr omanen, s. 121.
15 Om 1880-talets grundskoledebatt, se Richardson s. 273 
ff.
16 Se Åttitalet och konstnär sromanen, s. 116 ff.
17 Beträffande åttitalismens upplösning och uppgörelse
romaner av det i texten nämnda slaget, se Per Arne 
Tjäders avhandling »Det nya Sverige». Göteborg 1982, s. 
152 ff.
18 Ahlström s. 268. Intressanta resonemang kring åttitals- 
författamas isolering förs också av Tjäder, s. 65 ff.
19 Skalden Viktor har som jag framhåller uppenbarligen 
drag av Nordensvan själv, men beträffande Björnen har 
han i brev till Warburg 14/12 1890 försäkrat, att dennes tal 
är »helt och hållet diktadt».




