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Inledning	


Att August Strindberg är en av Sveriges största författare, kan det knappast råda något tvivel om. 

Men han är också en av de mer omtvistade. Den forskning som bedrivits om honom och hans verk 

är så omfattande att den tycks sakna motstycke i svensk litteraturvetenskap. Ändå verkar ingen 

konsensus ha uppnåtts gällande tolkningen av hans person eller tematiken i hans verk. 

Uppfattningarna av honom har pendlat mellan bilden av den vördnadsbjudande skalden och den av 

den besatte kvinnohataren. Ena stunden har han hyllats som den målmedvetne samhällsomvälvaren 

och i nästa blivit avfärdad som galen.  	
1

	
 Bland dessa många skiftande åsikter tycker jag mig dock finna två viktiga spår. Det ena är 

frågan om Strindbergs påstådda galenskap. Strindberg blev anklagad, framförallt i sin samtid, för att 

vara psykiskt sjuk.   Hans texter, som ofta var extremt kontroversiella för sin tid, kunde helt enkelt 2

inte förklaras på något annat sätt än genom att deras upphovsman var galen. Denna diagnos 

etablerades tidigt i Strindbergs författarskap av kritikerna och blev sedan en allmänt accepterad 

sanning som varje kommentator var tvungen att förhålla sig till.  	
3

	
 Också idag lever denna bild av Strindberg som galen ofta kvar och han blir fortfarande  

föremål för psykologiserande läsningar utifrån detta antagande. Ulf Olsson, som har skrivit om 

Strindbergs koppling till vansinnet i boken Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen 

(2002), försöker dock göra upp med denna föreställning. Olsson menar att Strindberg själv knappast 

var galen, utan att det var hans samtid och dess framväxande fascination för psykologi tillsammans 

med en intolerans för oliktänkande inom litteraturen som stämplade honom som galen. Det enda 

sättet för Strindberg att förbli modern blev, enligt Olsson, att bejaka den galenskap han tillskrevs.  	
4

	
 En annan av de mest omtvistade frågorna rörande Strindberg handlar om genus. Redan i 

samband med utgivningen av novellsamlingen Giftas I (1884), kritiserades Strindberg för att vara 

misogyn.   Kvinnorna i hans verk framställs ofta som så parodiskt envisa, obehagligt manipulativa 5

och förföriska att det är svårt att inte undra vilken kvinnosyn som ligger bakom dem. På senare tid 

har även studierna som berör maskulinitet i Strindbergs texter blivit fler och fler. Ebba Witt-
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���  Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport, ”Inledning”, i Det gäckande könet. Strindberg och genusteori, Anna Cavallin och  1
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Brattström har bland annat skrivit att ”det är som svensk litteraturs störste maskulinist som 

Strindberg är intressant[…] Han är det manliga medvetandets främste konstruktör.”   	
6

	
 Man kan alltså säga att två av de mest genomgripande och kanske viktigaste diskussionerna 

rörande Strindberg handlar om galenskap och manlighet. Men det tycks inte som om dessa två i 

någon större utsträckning satts i relation till varandra. Just kombinationen av dessa är intressant 

eftersom hysteri och vansinne ända sedan romantiken ansetts som kvinnliga egenskaper.   Under 7

mitten av 1700-talet växte bilder fram av den kvinnliga dåren; jagad, vild, våldsam och 

sexualiserad. Denna bild följde med in i 1900-talet med Freud och hans fascination för den 

kvinnliga hysterin.   Men den starka kopplingen mellan kvinnan och galenskapen kan dateras långt 8

tidigare än så. Redan under antiken ansågs kvinnan vara kopplad till naturen, de okontrollerbara 

känslorna och besinningslösheten, medan mannen stod för behärskning och återhållsamhet.   Därför 9

är det, menar jag, intressant att undersöka hur bilden av maskulinitet påverkas när denna historiskt 

sett typiskt kvinnliga egenskap (hysteri) appliceras på mannen.	


	
 Jag har valt att intressera mig för ett verk av Strindberg som av många har ansetts som 

misslyckat eller ofullständigt, och därför inte tillägnats lika mycket uppmärksamhet och omsorg 

som många av Strindbergs andra texter, nämligen romanen I havsbandet (1890). Med tanke på 

Strindbergs särställning som Sveriges kanske största författare kan det bli intressant att se honom ur 

en ny vinkel genom att studera ett verk av honom som inte anses besitta de drag av mästerlighet 

som många av hans andra verk är kända för.	


Syfte och frågeställningar	

Syftet med denna uppsats är således att undersöka förhållandet mellan manlighet och galenskap i 

Strindbergs roman I havsbandet, ett verk som alltså fått förhållandevis lite uppmärksamhet inom 

Strindberg-forskningen. De frågeställningar jag ska försöka besvara är följande. På vilka sätt 

förhåller sig romanfiguren Borg till bilden av manlighet under det sena 1800-talet? Hur påverkas 

bilden av manlighet i romanen genom att Borg stegvis blir mer och mer galen? Hur samverkar 

galenskapen och manligheten i texten?	


!
!
!
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���  Ebba Witt-Brattström, Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm, Norstedts, Stockholm 2007, s. 257.6

���  Karin Johannisson, Den mörka kontinenten, Norstedts, Stockholm 1994, s. 163.7
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Teori och metod	

Mansforskaren Michael Kimmel har påpekat att det är det manliga könet som genom historien varit 

utgångspunkten och normen för den som talar i samhället, men däremot sällan varit det det talats 

om.   Manskroppen har i historien setts som ett neutrum, vilket inte ansetts påverkad av faktorer 10

som sexualitet eller sociala koder, medan kvinnan setts som ett offer för sitt kön och dess natur. 

Mannen har länge helt enkelt setts som människa – oproblematisk, genomskinlig och neutral – 

medan kvinnan setts som komplex och svårförståelig och möjlig att analysera utifrån ett 

könsmönster. Men fastän mannen alltid varit den som skrivit historien, har han, menar Kimmel, 

egentligen ingen historia, i alla fall inte sett ur ett könsperspektiv.   Vetandet om könet har istället 11

ofta blivit synonymt med vetandet om kvinnan.   Kimmel drar en parallell till det kinesiska 12

ordspråk som säger att ”fiskarna är de som sist upptäcker havet”.  	
13

	
 Först på 1970-talet kom dock de första försöken att etablera en vetenskap kring hur studier 

av manlighet ska bedrivas.   Under 1990-talet växte denna exponentiellt och bilden av manlighet 14

som en sammanhållen entitet och oproblematisk norm har sedan dess mer och mer upplösts. Idag är 

det mer relevant att tala om flera olika manligheter, snarare än en och samma. Denna uppfattning 

har framförallt R. W. Connell hjälpt till att etablera med sin bok Masculinities (1995), där hen 

betraktar manlighet som flera åtskilda, sociala konstruktioner som står i olika maktförhållanden till 

varandra.   	
15

	
 Det finns enligt Connell ett varierande antal manligheter som är överordnade och 

underordnade varandra i ett relationellt system som är historiskt och socialt föränderligt. Den s.k. 

hegemoniska maskuliniteten är den som i ett givet samhälle är den högst stående typen av 

maskulinitet och råder över de olika manstyper som är underordnade den. Begreppet refererar helt 

enkelt till den sammansättning av egenskaper som i en viss kultur innehåller ”det för tillfället 

accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”.   Något förenklat kan förhållandet 16

!3

���  Michael Kimmel, ”Manlighetens ’osynlighet’ i amerikansk samhällsvetenskap”, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, 10

Ann Marie Berggren (red.), Forskningsrådsnämnden, Stockholm 1999, s. 28.

���  Kimmel 1999, s. 31.11

���  Littberger, s. 167.12

���  Kimmel 1999, s. 31.13

���  Claes Ekenstam, ”Män, manlighet och omanlighet i historien”, i Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940, Jørgen 14

Lorentzen och Claes Ekenstam (red.), Gidlunds förlag, Stockholm 2006, s. 20.

���  R. W. Connell, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg 1995, s. 100.15

���  Ibid.16



uttryckas så att en vit, västerländsk, heterosexuell man i detta avseende blir en del av den 

hegemoniska manligheten medan till exempel en svart homosexuell man skulle bli underordnad.	


	
 Maskulinitetsforskaren Claes Ekenstam menar dock i boken Män i Norden (2006) att 

Connells begrepp är för statiskt för en djupare förståelse av hur maskulinitet skapas och 

omformas.   Han motsätter sig den förenkling som Connell gör då han hävdar att manlighet är 17

något som definieras i opposition mot femininitet.   Istället bör man undersöka hur manlighet 18

skapas och formas i relation till omanlighet, menar Ekenstam: ”Manlighet och omanlighet skall […] 

ses som relationella fenomen, vilka konstituerar varandra i en kontinuerligt pågående process.”  19

Ekenstam menar att den starkaste faktorn för formandet av manlighet, är hur den förhåller sig till 

uppfattningen om omanlighet. ”En man kan aldrig vara säker på sin manlighet, utan måste ständigt 

bevisa för omvärlden sitt könsmässiga värde för att bli bekräftad som människa och man”, skriver 

han.   	
20

	
 Just eftersom manligheten aldrig kan tas för given, utan är ett ständigt pågående projekt, är 

rädslan för att förlora den och falla ned i omanlighet desto starkare. Det är i polemik mot dessa hot 

om omanlighet – fjollighet, pojkaktighet eller feghet – som manligheten formas. Detta har också 

Michael Kimmel påpekat i inledningen till sin bok om den nordamerikanska manlighetens 

historia.   Han beskriver hur han gick in i sitt forskningsarbete med inställningen att manlighet var 21

något som stod i direkt relation till strävan efter makt och dominans, men hur det efterhand blev 

mer och mer tydligt att manlighet inte handlar om viljan att vinna makt, utan om rädslan att förlora 

den.  	
22

	
 Ekenstam menar att omanlighet inte bör blandas ihop med kvinnlighet. Även om omanlighet 

ofta sammanhänger med feminina egenskaper som vekhet eller känslosamhet, är det inte 

nödvändigtvis feminina karaktäristika som behöver definiera omanlighet.   Exempelvis såg den 23

borgerliga mannen under 1800-talet alkoholism, våldsamhet och det råbarkade yttre hos 

!4

���  Ekenstam, s. 34 och s. 43.17

���  R. W. Connell, Masculinities, Berkeley 2005, s. 189. Connell definierar den moderna maskuliniteten som ”a gendered individual 18

character, defined through an opposition with femininity and institutionalized in economy and state.”

���  Ekenstam, s. 43.19

���  Ibid., s. 47.20

���  Michael Kimmel, Manhood in America. A Cultural History, Free Press, New York 1996, s. 6 f.21

���  Ibid.22

���  Ekenstam, s. 46.23

���  Ibid.24



arbetarklassen som höjden av omanlighet.   Egenskaper som inte är feminina, men alltså ändå 24

betraktades som omanliga. 	


	
 I den här uppsatsen kommer jag att utgå ifrån Connells antagande att det finns flera olika 

typer av manlighet som är hierarkiskt ordnade kring den hegemoniska, men jag kommer att 

behandla dessa manlighetstyper som oberoende av femininitet, enligt Ekenstams modell, och istället  

sätta dem i samband med föreställningar om omanlighet.   	
25

	
 För att besvara mina frågeställningar, kommer jag utifrån den forskning som finns på 

området maskulinitet under sekelskiftet mellan 1800 och 1900 i Norden, försöka analysera 

romanfiguren Borg och se hur den bild av manlighet som han företräder förhåller sig till och 

påverkas av hysteri och vansinne. Metodiskt sett kommer uppsatsen således bli en tematisk och 

textnära analys. Jag kommer endast sällan att göra nedslag i det övriga författarskapet för 

jämförelser eftersom det är I havsbandet som i första hand står i uppsatsens fokus. Jag kommer inte 

heller att blanda in biografiska omständigheter som rör August Strindberg som person i min analys. 

Med tanke på uppsatsens begränsade längd, finns inte heller utrymme att göra någon fördjupning i 

samtida föreställningar om galenskap, utan det är framställningen av vansinne i förhållande till 

Borg som intresserar mig och hur det inverkar på och samverkar med manlighet.  	
26

	
 Uppsatsen är i stora drag uppdelad i tre delar, i den första diskuterar jag manlighet, i den 

andra galenskap och i den tredje hur dessa två aspekter samspelar. Genom uppsatsen kommer jag att 

använda mig av David Tjeders definition av den borgerliga manligheten och analysera Borg utifrån 

denna definition. Tjeder menar att den borgerliga manligheten definieras utifrån tre grundpelare: 

karaktär, lidelse och självbehärskning och det är till stor del dessa begrepp jag kommer utgå ifrån. 	


!
!
!
!
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���  Ekenstam, s. 46.25

���  Jag använder termerna vansinne och galenskap som synonymer i uppsatsen.26



Tidigare forskning	

När romanen I Havsbandet (1890) kom ut, behandlades den med en nära nog total oförståelse och 

brist på uppskattning hos den samlade kritiken.   Delvis berodde detta på att man ansåg att 27

idéstoffet i den – kvinnoföraktet, kritiken mot kyrkan och övermänniskoidealet – var väl magstarkt 

till och med för Strindberg, men man kritiserade också dess inkonsekvens och bristande 

trovärdighet.   	
28

	
 Inte heller dagens kritiker tycks kunna se någon större behållning i romanen.   Ulf Olsson 29

skriver i sin bok Levande död. Studier i Strindbergs prosa om hur I havsbandet ger ett splittrat 

intryck. Han menar att det finns en klyfta mellan det romanen berättar och hur det berättas vilket 

skapar en disharmoni i texten.   Olof Lagercrantz har också gått hårt åt I havsbandet i sin biografi 30

om Strindberg. Han pekar på den bristande trovärdigheten i skildringen av huvudkaraktären Borg 

och refererar till hans strapatser på sjön som ”ett komiskt nummer”, trots att scenen uppenbart är 

avsedd att vara högst allvarlig.   Även Sven Rinman tycks ha uppfattat denna oavsiktligt komiska 31

sida av boken och avfärdat den som ”rent parodisk”.   Kanske just för att I havsbandet, setts som ett 32

mindre lyckat verk, har det inte gjorts lika omfattande forskning på det som på andra av Strindbergs 

böcker. Romanen tas ofta upp som en del i ett större resonemang som behandlar flera av Strindbergs 

texter och tycks mer sällan bli föremål för grundlig analys.   	
33

	
 Till de större arbeten som däremot gjorts är räknas bland annat Ulf Olssons analys ”I textens 

ursprung”, som är en del av hans bok Levande död (1996) med studier i Strindbergs prosa. Det är en 

narratologisk studie som undersöker gränslinjer och gränsöverskridanden i I havsbandet. Hela 

titeln, menar han, syftar till ett gränsland och just ordet havsband markerar gränsen mellan land och 

hav och kan även ses som en gräns mellan kultur och natur, mellan över-och undermänniska eller 

mellan manligt och kvinnligt.   Jag kommer också att tangera temat gränsöverskridanden i 34

uppsatsen, men jag kommer att göra det ur ett mer genusteoretiskt perspektiv.	


	
 Tobias Dahlkvist snuddar vid Borgs galenskap i sin D-uppsats Vansinnets födelse ur den 

skarpa hjärnans känslighet (2000). Han ställer Borg tillsammans med två andra av Strindbergs 

!6

���  Hans Lindström, ”Tillkomst och mottagande”, kommentarer till I havsbandet, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1982, s. 194.27

���  Ibid., s. 200.28

���  Ulf Olsson, Levande död. Studier i Strindbergs prosa, Symposion, Stockholm 1996, s. 243.29

���  Olsson 1996, s. 243 f.30

���  Ibid.31

���  Littberger, s.151.32

���  T.ex. Olsson, 2006, s. 27; Cavallin och Stenport, 2006, s. 74 f; Dahlkvist, s. 10–18.33

���  Olsson 1996, s. 244 ff.34



romanfigurer i ljuset av Nietzsches övermänniskoideal och undersöker hur deras skarpa sinnen 

tillslut leder till vansinne.   Dahlkvists analys fokuserar mestadels på intelligensaristokrati och hur 35

galenskap uppkommer som en följd av denna. Detta kommer jag också att beröra, men även här ur 

ett genusperspektiv, vilket Dahlkvists analys helt saknar. 	


	
 En mer grundlig genusanalys görs av Margaretha Fahlgren i Kvinnans ekvation (1994). 

Hennes tes bygger på att det i I havsbandet finns en dualism i bilden av kvinnan.   Den ena är 36

kvinnan som moder och den andra kvinnan som sexuell varelse. Borg försöker att bemästra dem 

båda och när han misslyckas försöker han istället att inta deras plats, och på så sätt slå sig fri från 

behovet av kvinnan.   Den patriarkala ”fantasin[s] slutgiltiga mål är att utplåna kvinnan genom att 37

låta mannen också bli kvinna”.   Fahlgrens text utgår ifrån ett genusperspektiv och ger en tolkning 38

av hur patriarkatet kämpar för sitt upprätthållande i romanen. Min uppsats kommer visserligen 

också att diskutera genus, men jag kommer inte att undersöka maktrelationerna mellan mannen och 

kvinnan, utan istället koncentrera mig enbart på att ge en fördjupad förståelse av manligheten. 

Dessutom kommer jag att förankra min genusanalys mer i historien än vad Fahlgren gör och inte 

enbart utgå från en modern förståelse av genus.	


	
 En annan analys med inriktning på genus, men med större fokus på just maskulinitet är 

kapitlet ”Ett solo för titan”, ur Inger Litterberger Caissou-Rousseaus bok Över alla gränser (2012) 

som behandlar manlighet och kristen tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf. Littberger tar bland 

annat upp de olika aspekter av Borgs karaktär som gränsar till det androgyna. Hon gör en biografisk 

läsning av romanen och kopplar Borgs androgyna men ändå distinkt maskulina framtoning till 

Strindbergs egen uppfattning av manlighet.   Han ska ha hatat ”det kvinnliga hos mig [Strindberg] 39

liksom hos andra män” och känt ett mindervärdeskomplex över sin omanlighet.   I och med att det 40

konstnärliga yrket ansågs som något feminint var han tvungen att hävda sin manlighet på andra sätt, 

vilket han gör bland annat genom att framhäva intellektet som mannens största styrka,   något som 41

också speglas tydligt i huvudkaraktären Borg. 	


	
 Littberger utgår i sin analys från begreppet androgynitet, ett ord som naturligtvis ligger nära 

omanlighet. Men hon utgår dels ifrån ett biografiskt perspektiv, vilket jag kommer undvika, då en 

!7

���  Tobias Dahlkvist, ”Vansinnets födelse ur den skarpa hjärnans känslighet”, D-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga 35

institutionen, Uppsala universitet 2000, s. 3 f.

���  Margaretha Fahlgren, Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författarskap, Carlsson, Stockholm 1994, s. 137.36

���  Ibid., s. 136–146.37

���  Ibid., s. 146.38

���  Littberger, s. 144 och s. 157.39

���  Ibid., s. 143.40

���  Littberger, s. 157.41



biografisk analys riskerar att hamna i vad Carina Burman kallar ett cirkelresonemang, där 

antaganden om Strindbergs liv (exempelvis att han var kvinnohatare) används för att föra en tes 

som bygger på samma antaganden och därigenom bekräftar sig självt.   Littberger behandlar heller 42

inte manlighet i förhållande till galenskap, vilket jag kommer att göra.	


	
 Det som kommer skilja min uppsats från den tidigare forskningen är alltså att jag kommer 

anlägga ett historiskt manlighetsperspektiv och inte ett enbart utgå från en modern förståelse av 

genus. Jag kommer därtill inte att, som Fahlgren och Littberger, relatera manlighet till kvinnlighet 

utan jag kommer att analysera olika manligheter i förhållande till varandra. Dessutom kommer jag 

att undersöka hur denna historiska bild av manligheter påverkas av galenskap och hysteri, vilket 

inte undersökts i tidigare i forskningen om Strindberg.	


!
!
!
!
!
!
!
!
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���  Carina Burman, ”Biografisk litteraturforskning”, Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), Studentlitteratur, 42

Lund 2002, s. 79.



Avhandling	


Det följande kommer disponeras så, att jag inleder med en överblick av den historiska kontexten 

och ett kort handlingsreferat av boken. Därefter följer 1) en undersökning av Borgs manlighet och 

hur den förhåller sig till samtiden 2) en analys av Borgs galenskap och 3) en diskussion om hur 

galenskapen och manligheten samverkar i texten.	


Samtidshistorisk kontext – manlighet och galenskap	

Övergången till det moderna innebar genomgripande förändringar i förståelsen och uppfattningen 

av manlighet.   Industrialisering, urbanisering och rationalisering hade stort inflytande på hur 43

manlighet skapades och tolkades.   Den roll som männen haft och som tidigare varit självklar, 44

började i och med industrialiseringen och kvinnans alltmer självständiga roll i den, att ifrågasättas.  45

Under 1800-talets första hälft hade man upprätthållit det manligas och det kvinnligas skilda sfärer 

med noggrannhet och hänvisat till naturen som det vetenskapliga ”beviset” för denna ordnings 

legitimitet.   Det var naturens och evolutionens ordning att den starke ska vara överordnad den 46

svage och att därmed mannen ska vara överordnad kvinnan. Men i och med att nya grupper, bland 

annat arbetarrörelsen, kunde göra sig hörda på den politiska arenan, började en oro växa fram för att 

de etablerade maktstrukturerna kunde rubbas. Om klasskillnaderna kunde upplösas, kunde kanske 

även den patriarkala ordningen göra det. När det som man trodde var den naturgivna positionen 

som överordnad, mer och mer visade sig vara en social konstruktion, uppstod det som inom 

litteraturvetenskapen brukar kallas för manlighetens kris.   	
47

	
 Samhällsvetaren Lena Eskilsson har visat att det under denna period fanns tre huvudsakliga 

typer av manlighetsideal i Norden. Dels den strävsamme bonden, en ansvarstagande, rättfärdig man 

som ärar gud och prisar fosterlandet, dels den skötsamme arbetaren, som kämpar för framtiden och 

moderniteten i industrialiseringens namn. Slutligen har vi den rationelle borgaren, med stor 

betoning på individualism och disciplin.   Den sistnämnda torde dock innebära den största 48

förändringen i synen på manlighet, och det är också denna jag kommer att fördjupa mig i. 	


	
 Borgarklassen växte fram i och med de möjligheter industrialiseringen medförde till att 
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skapa sin egen förmögenhet och framgång, utan att tillhöra adlig släkt. Den såg sig som 

motståndare till den utdöda aristokratin med dess föråldrade ideal.   Man förespråkade den 49

objektiva sanningen och förkastade aristokratins teatrala föreställningsriter och påklistrade yta. Till 

skillnad från adeln, skulle den borgerliga mannen vara en sann representation av sitt eget väsen på 

alla plan, en harmoniserande sammansmältning mellan sitt inre, sitt yttre och sina handlingar.   	
50

          David Tjeder menar att man kan sammanfatta den borgerliga manligheten under det sena 

1800-talet i ett enda ord: karaktär.   För den borgerliga mannen handlade allt om att vinna karaktär. 51

Den som inte ägde detta, räknades inte som man. Kvinnor, barn, arbetare och adelsmän sades sakna 

det och kunde heller aldrig vinna det. Vad begreppet egentligen innebar är svårt att precisera. Det 

var användbart eftersom det var tillräckligt vagt för att vara tolkningsbart men samtidigt tillräckligt 

snävt för att vara uteslutande. Just för att det var så luddigt, kunde det fyllas med skiftande 

betydelse beroende på i vilket sammanhang och av vilken grupp det användes. Estetiker menade att 

estetik byggde karaktär; affärsmän att affärer hade god inverkan på den manliga karaktären och 

lärare att skolväsendet var den starkaste fostraren av unga mäns karaktär.   	
52

	
 Men karaktär var inte något som man automatiskt tillskrevs bara för att man råkade vara 

borgerlig man. Det var ett ständigt pågående projekt för den borgerliga mannen att vinna och 

bibehålla sin karaktär och därigenom sin manlighet. Till skillnad från adeln, som ärvde sin position 

genom blodstillhörighet och skolades in i sitt fina maner, var borgerlighetens man en ”self-made 

man”.   Det fanns inga skrivna regler för hur en borgerlig man skulle uppnå manlighet, utan det var 53

upp till varje man att skapa den själv. Ungefär som vi idag ständigt strävar efter att hitta ett 

individuellt och unikt jag, var den borgerliga mannen ständigt på jakt efter en manlig identitet. 

Skillnaden är att denna identitet knappast var unik, utan mer eller mindre innebar samma sak för 

varje man. Tjäder menar att karaktären fanns som en potentialitet inom varje man och att det var 

upp till var och en att realisera denna potentialitet till aktualitet.   	
54

	
 Med begreppet karaktär drogs således en tydlig skiljelinje mellan borgerligheten, som 

ansågs äga karaktär, och de klasser under och över dem som ansågs sakna karaktär. Arbetarklassen 

ansågs karaktärslös på grund av dess oförmåga till självbehärskning och disciplin och adeln ansågs 
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karaktärslös på grund av dess ytlighet och teatralitet.   Den borgerliga mannen blev således en sorts 55

skyddande fästning mot de karaktärslösa undre och övre klassskikten. Den tyckte sig stå mitt i en 

värld som höll på att rasa samman omkring dem. Supande, våld, revolutionära rörelser och sexuell 

måttlöshet varslade ständigt om värdenas upplösning.   Borgerligheten var den enda skiljevägg som 56

återstod mellan samhällets goda värden och ”hela det mänskliga tänkandes totala bankrutt”, som 

Claes Ahlund har uttryckt det i Medusas huvud (1994).  	
57

	
 Men trots sin stolthet var den borgerliga mannen också, som Tjeder påpekar, en skör 

konstruktion. I och med att man som Borgerlig man hela tiden var tvungen att skapa och bekräfta 

sin manlighet för att kunna bibehålla den, fanns där också en ständig oro för att förlora den.   Att 58

vinna karaktär och därigenom manlighet, var långtifrån någon enkel uppgift. Att förlora denna 

svårvunna dygd var desto lättare. Manligheten kunde aldrig vara säker, utan var ständigt hotad från 

yttre och inre omständigheter. Dess största hot utgjordes av de inre krafterna; människans djuriska 

impulser.   Begär och drifter var inbäddade i varje man och hotade ständigt att dra honom ned i 59

fördärvet. På samma sätt som mannen i sitt väsen, ägde en potentialitet till att frammana karaktär 

och manlighet, ägde han också denna destruktiva potentialitet till omanlighet genom att sväva ut i 

sexuell lust, lättja och rusighet. Skräckexempel på de män som givit efter för lidelserna och 

därigenom förlorat sin manlighet, fanns överallt; suputer, tiggare, homosexuella och spelare.   Den 60

borgerliga mannen levde i ständig skräck för att trampa snett och falla ned i omanlighet och 

karaktärslöshet. Och det var inte mycket som krävdes. I en etikettsbok från 1872 heter det                  

till exempel att ”[e]tt enda drag vid spelbordet eller ett vad vid en kapplöpning kan så stegra lusten 

för […] farliga spekulationer, att de kunna leda till vild lidelse för spel och gränslösa 

olyckor[…]”.   Endast med hjälp av självbehärskning och förnuft kunde man övervinna de 61

destruktiva djuriska krafter som ansågs vila i mannen.	


          Om alltså karaktär var det den borgerliga mannen ville vinna och lidelsen var det hinder han 

måste överkomma för att vinna det, så var självbehärskning det verktyg han måste använda sig av 

för att överkomma lidelsen. Att vara en borgerlig man handlade lika mycket om vad man avhöll sig 

från att göra, som vad man faktiskt gjorde.	
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Synen på galenskap under slutet av 1800-talet kom framförallt till uttryck i den sjukdom som 

kallades hysteri och som blev ett modeord under slutet av 1800-talet, inte minst tack vare Freud och 

psykoanalysen.   Denna sinnessjukdom var något som endast ansågs kunna drabba kvinnor.   När 62 63

samma symptom iakttogs hos män hette det snarare hypokondri eller också ”granatchock”, som det 

efter första världskriget kom att kallas.   Skillnaden mellan mäns och kvinnors hysteri var den att 64

kvinnans symptom ansågs vara utlevande och uttrycksfulla, medan mannens var introverta och 

kontrollerade.   Den manliga hysterin tog sig inte uttryck i irrationellt och besvärligt beteende, utan 65

snarare i en form av andlig eftertänksamhet och melankoli. Det som hos kvinnan betecknade 

svaghet och bräcklighet, betecknade hos mannen en form av utvaldhet.   	
66

          Den manliga hypokondrin blev samtidigt ett välkänt tema inom 1800tals-litteraturen.   Att det 67

var ”fint” att vara lite galen var en föreställning som slog rot i romantikens ideal för det galna geniet 

och sedan följde med långt in på 1900-talet. En konstnär kunde tillskrivas feminina egenskaper som 

känsla, intuition och fantasi och kunde också gärna få vara lite galen.   Detta ”behagfulla vansinne”, 68

som Olsson kallar det, har figurerat i litteraturen ända sen Hamlet och kanske ännu längre tillbaka.  69

I 1800-talets dekadenslitteratur kom det dock tillbaka med förnyad kraft. De introverta och nervösa 

männen som flanerade på gatorna och iakttog samhällets förfall blev ett alltmer populärt tema under 

denna tid. 	


I havsbandet – handling	

Med denna bakgrund tecknad kan vi nu gå in på analysen av romanen och jag börjar med ett kort 

handlingsreferat. I havsbandet handlar om Axel Borg, en kultiverad och förfinad vetenskapsman, 

vars yrkesval tycks motiverat av oviljan att befatta sig med mindre intelligenta människors åsikter. 

Borg, som antar en tjänst som fiskeriintendent i Stockholms skärgård, skickas ut till ön Huvudskär i 

syftet att med hjälp av nya vetenskapliga rön, förbättra strömmingsfisket i området. Men Borg ådrar 

sig andra människors ogillande och motvilja, en följd av hans grandiosa och mästrande sätt. Han 
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föraktas av öborna som vägrar att låta en storstadsbo, till synes utan någon som helst erfarenhet av 

fiske, domdera över dem och försöka förnya de fiskemetoder som har fungerat utmärkt i 

generationer. Men Borg, som värderar sin intelligens högre än sitt välmående, bryr sig inte om att 

vinna öbornas gillande.	


	
 Efter en tid träffar Borg en kvinna på ön som han blir förälskad i. Han försöker vinna Marias 

hjärta, men hon tycks, precis som öborna, vägra att underordna sig hans överlägsenhet. En 

maktkamp utspelar sig, där Borg försöker få henne att anamma hans egen vetenskapliga världsbild 

och ”ingjuta sin anda” i henne, medan Maria förminskar honom och prövar hans gränser. Marias 

naivitet och de andra öbornas dumhet och ociviliserade sätt, tär hårt på Borgs känsliga 

hjärninstrument. Han blir alltmer okoncentrerad på sitt arbete och när Maria inleder en flirt med 

hans assistent, får han ett svepskäl för att bryta förlovningen. Maria reser då tillbaka till Stockholm, 

nu förlovad med assistenten, medan Borg stannar på ön. Han isolerar sig och hans tankar börjar allt 

mer anta formen av en sinnessjuks. På julaftonsnatten är hans vansinne i full blom och han styr ut 

på Östersjön med sikte på stjärnbilden Herkules och sin (förmodade) död.	


Borgs manlighet	


Borg föds som man	


Första gången vi möter Axel Borg är i den lilla segelbåt som ska ta honom ut till ön där hans 

tjänstgöring väntar. Båten styrs av öns tullkarl, om vilken den enda beskrivningen som ges är den 

att han är ”en kämpe i svart, långt helskägg” (7). Denna karaktär är ingen som behöver beskrivas 

mer ingående i boken, läsaren förstår direkt att han är en typisk man av arbetarklass. Han är en 

kämpe, alltså fysiskt hårt arbetande, med långt helskägg, alltså med ett inte särskilt vårdat yttre. Det 

är genom tullkarlens ögon som vi för första gången får möta Borgs gestalt:	


	
 Emellanåt kastade rorsmannen en undersökande blick på den lilla herren som satt 
hopkrupen vid masten och syntes rädd och frusen, och då och då drog schalen hårdare om 
magen och underlivet. (7)	


Den bild som läsaren får av tullkarlen som typiskt manlig, förstärks här genom att Borg framställs 

som omanlig. Borg står i stark kontrast till rorsmannens fysiska styrka och ovårdade utseende. Borg 

beskrivs inte som en kämpe utan snarare motsatsen, med uttryck som ”den lilla herren”, 

”hopkrupen” samt ”rädd och frusen”. (7) Känsligheten i Borgs gestalt blir också tydlig då det står 

att han drar schalen hårdare om underlivet, ett ord som har en skörhet i klangen och som kanske 

framförallt används i feminin bemärkelse. Borgs utseende ägnas också en mycket stor 

uppmärksamhet. Medan Tullkarlens yttre endast benämns med orden ”svart långt helskägg”, 

beskrivs Borgs utseende i en fjorton rader lång utläggning, med inte mindre än 20 adjektiv som i 
!13



detalj fokuserar på allt från hans krokodilchagrin-kängor, till upphöjningarna av de guldringar som 

skymtar fram under hans glacéhandskar. Upplevelsen av Borgs skörhet styrks också av att han hela 

tiden beskrivs som den ”lilla” herren, att hans mustascher är ”små” och ”tunna”(8) samt att hans 

ansikte är ”magert” och ”likblekt” (7), medan tullkarlens är brunt. (9) När han sedan ropar till 

tullkarlen att han ska vara ”så god och segla litet försiktigare”, gör han det med en stämma som 

liknar mer en kvinnas än en mans. (8)	


	
 Som Claes Ekenstam skriver, var det ”feghet och fysisk eller social svaghet som var 

omanlighetens centrala kännetecken”, i Skandinavien under sekelskiftet.   Borg tycks stämma in på 70

alla dessa kriterier då han beskrivs som rädd och frusen och därför ger intryck av feghet. Hans 

fysiska svaghet blir också tydlig i beskrivningen av honom som liten, tunn och blek. Han tycks 

dessutom sakna all form av social kompetens eftersom han på tullkarlens muntra skämtsamheter 

endast svarar med oförståeende:	


[u]nder den långa färden från Dalarö hade han [tullkarlen], som var en stor humorist, sökt 
inleda ett samtal med fiskeri-intendenten, vilken han fått i uppdrag att segla ut till stationen 
vid Österskären, men den unge doktorn hade visat en sårande oemottaglighet för de 
närgångna kvickheterna, varav tullkarlen stadgat sin mening om att ”instruktören” var 
högfärdig. (8)	


I de två männens fysiska uppenbarelse är det alltså tydligt att rorsmannen är den manliga och Borg 

den omanliga. Tullkarlen framställs som stark, fysisk och naturlig samt äger ett mod som gör 

honom orädd för havet medan Borg framställs som fysiskt och socialt svag och dessutom feg i sin 

rädsla för havets makter. Ur rorsmannens perspektiv är dessutom Borgs gestalt ”löjeväckande”. (7) 

Den dominerande av de två figurerna är alltså utan tvekan tullkarlen. Men detta ska snart ändras då 

det visar sig att Borgs fysiska underlägsenhet gentemot tullkarlen, vägs upp av hans intellektuella 

förmåga. 	


	
 När det blåser upp till storm, växer Borgs oro. Han litar inte på rorsmannens mod, som han 

anser vara grundat endast på ett bristfälligt omdöme, och tror inte heller att en muskulös arm kan rå 

på en vind som blåser ”med tusentals skålpunds tryck mot en vinglande segelyta”. (9) Han gör en 

snabb kalkyl av granmastens motståndskraft i förhållande till seglets storlek och vindens styrka och 

räknar ut att situationen är ohållbar. Därefter ropar han ut order om att ta ner seglet och sätter sig 

istället själv vid rodret varpå glacéhandsken spricker ”utefter hela tumroten”. (11) Trots att han 

aldrig tidigare seglat, eller ens varit på havet, kan han med sin känsliga hjärnapparat och sitt skarpa 

intellekt mäta havets gungningar och förutse vågornas rörelser, långt bättre än tullkarlen, som 

rimligen varit på havet hela sitt liv:	
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[s]nart hade han studerat sjöarnes harmonilära och han hörde till och med på tempot av 
svallet när faran nalkades, han kände på högra örats trumhinna när vinden tryckte hårdare 
och hotade riva upp vattnet högre, det var såsom om han improviserat nautiska och 
meteorologiska instrument av sina känsliga sinnen[…] (12)	


Detta att ta rodret symboliserar en förskjutning i makt mellan de två männen. Att Borg tar rodret 

innebär att han nu har övervunnit tullkarlen och lagt honom under sig. Dominansen avgörs här 

alltså inte, som läsaren först blir lurad att tro, av männens fysiska uppenbarelse, utan genom deras 

intellekt. I detta avseende är Borg så överlägsen tullkarlen att denne framstår som långt mer 

löjeväckande än vad Borg tidigare gjort. Med sina korta, något korkade utrop – ”är Instruktören 

rädd?”, ”[k]an väl inte segla, förståss”, ”[v]em fan kommenderar manövern i min båt? – framstår 

han som en osofistikerad vilde i kontrast till Borg och hans utförliga vältalighet. På Tullkarlens 

fråga om han kan segla eller ej svarar exempelvis Borg:	


Om jag inte kan det, så är det visst mycket lätt att lära, efter som varannan skolpojke kan 
det och varenda tullvaktmästare kan det – alltså ingen skam för mig att inte kunna det! 
Segla nu försiktigt bara, för jag vill inte bli våt, och vill ogärna förstöra mina handskar. (8)	


I denna första scen av boken möter vi således två motsatta typer av manlighet som tävlar om 

dominansen. Dels arbetarklassen, vars manlighet är förlagd till deras fysiska styrka och mod. Den 

konstitueras, som etnologen Ella Johansson skriver, av naturlighet och kroppslighet.   Men i 71

polemik mot denna arbetarmanlighet, introduceras i detta kapitel också den manlighet som vi 

kommer möta genom hela resten av boken; nämligen den sköra, intellektuella, borgerliga mannen. 

Han är inte som tullkarlen, en kämpe – fysiskt stark, uthållig och fri från känslor – utan mer av ett 

finmekaniskt urverk; förfinad och känslig för intryck, men med en styrka i sin intelligens. Borg föds 

som man det ögonblick han fattar rodret ur tullkarlens hand och hans glacéhandske spricker. Hans 

styrka och överlägsenhet sitter i hans intellektuella förmåga och när han fattar rodret, en symbol för 

dominans och makt, blottas denna. När handsken spricker rämnar hans omanliga yttre för att 

frilägga det manliga inre.	
 	


          Man kan alltså säga att Borg tillhör det Tjeder kallar ”borgerlighetens sköra manlighet” och 

detta visas i denna scen på två sätt. För det första genom att Borg ständigt måste bevisa och skapa 

sin manlighet genom sin karaktär och för det andra genom att han hela tiden riskerar att falla ned i 

omanlighet. Borg måste till skillnad från tullkarlen, som automatiskt tillskrivs manliga egenskaper 

som dominans, styrka och mod av läsaren, bekräfta sin manlighet. Hans blotta uppenbarelse säger 

ingenting om hans manliga kvaliteter som tullkarlens gör och därför riskerar han hela tiden att bli 

definierad som omanlig, vilket var den borgerliga mannens ständiga rädsla. Claes Ekenstam skriver 

i ett tidigare kapitel av Män i norden om hur ”själva definitionen av borgerlighetens manlighet 
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skedde i direkt polemik mot arbetarnas motsvarighet som alltför råbarkad, våldsam och 

okontrollerad”,   och det är just detta som vi ser vi ser gestaltas hos Borg och tullkarlen i denna 72

första scen. 	


Det traditionella och det moderna	

Den manlighet som vi blir introducerade för i första kapitlet är en som kommer att prägla hela 

texten. Denna motsättning mellan det manliga och omanliga hos Borg är, som jag ser det, ett av 

romanens centrala teman. Men detta motsatsförhållande kan också ses som en pendling mellan det 

traditionella och det moderna. Borg är fast i gränslandet mellan just dessa motpoler och jag ska här 

visa på hur denna motsättning vidare yttrar sig i texten.	


	
 Det enda avsnitt i boken som avviker från historiens kronologi är det där Borg, medan han 

betraktar skärgårdslandskapet från sin roddbåt, drar sig till minnes sin uppväxt och framförallt sin 

far. Det första vi får veta om fadern är att också han varit vetenskapsman och dessutom officer i 

militären. Han verkar härstamma från en adlig familj, men har samtidigt gjort sig en egen karriär 

inom ämnet topografi, vilket gett honom en vetenskaplig och övergripande förståelse av världen. 

Han kan sägas tillhöra den äldre generationens manlighet som den amerikanske 

maskulinitetsforskaren E. Anthony Rotundo kallar för ”communal manhood”,   dvs en man som 73

definieras utifrån sin tillhörighet till ett socialt och kollektivt sammanhang, inte utifrån sin egen, 

individuella karaktär, som den borgerliga mannen.   För en ”communal man” var det viktigaste att 74

bidra till allmännyttan och vara en god samhällsmedborgare. Detta ser vi i Borgs far dels genom att 

han är militär, någon som är beredd att offra sig för folket, dels genom att hans yrke som topograf 

innebär utvecklandet av nya transportleder, kommunikationsled och vattenvägar som förändrar 

”hela landskaps fysionomi” (37) och gör ”höjderna[…] lika fruktbara som dalarna[…]” (37) vilket 

underlättar för allmänheten och förbättrar samhället. Tjeder påpekar i likhet med Rotundo att ”en 

man måste vara nyttig [min kursivering] för att ses som en fullvärdig man och samhällsmedlem 

under förindustriell tid”.   Och nyttig är just vad man kan kalla Borgs far.	
75

	
 Som militär har fadern stor makt. Hans intelligens och mod får människor att inordna sig 

under hans vilja som ”tjänstgörande muskler […] åt hans stora hjärna”. (38) Men hans makt 

inskränker sig inte bara till att underordna sig andra människor, han har också förmågan att kuva 
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naturen. Han kan låta ändra landskapet efter sin vilja och på bara några veckor jämna till marken en 

höjd som ”årtusenden skulle behövt att denudera”. Genom att dra ”svarta räta linjer[…]” med linjal 

på sin karta, ordnar han naturens kaos och känner därigenom ”något av skapare i sig” (37). Även 

här ser vi hur fadern representerar en typisk traditionell manlighet i sin förmåga att lägga under sig 

naturen och göra ordning av kaos.	


	
 Att den manlighet som fadern företräder är eftersträvansvärd är tydligt i beskrivningen. Vi 

kan sluta oss till att orden är Borgs egna, eftersom hela avsnittet är skrivet som minnesbilder ur 

Borgs medvetande. Det råder alltså ingen tvekan om att Borg själv ser upp till fadern som en 

förebild:	


	
 Med militärens fysiska mod och beslutsamhet, den lärdes grundlighet, tänkarens 
besinningsfullhet, den ekonomiskt oberoendes lugn och den hederliga mannens värdighet 
och självaktning företedde han en typ av högsta ordning där skönhet och klokhet ingått en 
förening, som ingav en måttfull harmonisk personlighet till resultat. (38)	


Fadern hyser också en skepticism mot det skenheliga och inbilska. Istället för att berätta sagor och 

andra barnsligheter som hindrar pojkar från att bli män, inviger han tidigt sonen i ett vetenskapligt 

tänkande: ”ogillande hela den gängse uppfostringsmetoden som med sagoböcker och skrämhistorier 

uppfostrade barnen till barn i stället för till män, öppnade han genast hela förlåten till livets tempel 

och invigde den unge i livets svåra konst.” (38) Han vänder sig också emot det han kallar ”ganglie-

resonemanget”, (94) alltså de lägre stående varelsernas tendens att agera utifrån känslor och 

instinkter, exempelvis en geting som sticker sin fiende och själv dör så fort den känner sig hotad. 

Samma sorts lägre stående varelser anser han de vara som vänder sig till ”kristendomens 

storhetsmani, fruktan för det okända, döden och gud”. (38)	


	
 Genom faderns styrka och mod i egenskap av militär, hans maktposition över både andra 

människor och över naturen, tillsammans med sin lärdom, intelligens och skepticism mot det 

inbilska i egenskap av vetenskapsman, utgör han den ultimata representanten för patriarkatet. Han 

är en oklanderlig personifiering av den traditionelle mannen. 	


	
 Det är också denna traditionella respektingivande och vördnadsbjudande manlighet som 

Borg försöker efterlikna. Han anser sig, likt fadern som ordnar naturen i ”svarta räta linjer”, vara en 

ordnare av kaos: ”[d]enna sysselsättning [ett av hans forskningsprojekt] väckte hos honom 

föreställningen om att han var den verklige ordnaren av kaos [min kursivering], som skilde ljus och 

mörker”. (101) Precis som fadern, vill Borg lägga under sig naturen. Han skapar egna scheman för 

hur världen bör ordnas och delar in människor i olika kategorier utifrån deras härkomst, intelligens, 

och förmåga till självbehärskning. ”[F]rossarne, drinkarne[…] de sexualiska eller könsnjutarne; de 

affektiva eller känslomänniskorna […] i en lägsta grupp[…]”. (50) Han menar sig kunna urskilja 

dragen hos en sydsvensk eller norrlänning, se skillnaden mellan värmlänningar och bohuslänningar 
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samtidigt som han håller reda på invandrande tyskar, valloner och zigenare, vilket ger honom 

”nyckeln till månget drag i en eljes oförklarlig karaktär”. (50) 	


	
 Likt fadern vänder sig Borg också starkt emot skenhelighet och fantasi. Detta är inte minst 

tydligt när han pratar om konstnärer och deras ovetenskapliga skildringar av verkligheten. Poeter 

och målare, menar han, beskriver världen som oförklarlig och ensidig därför att de är obildade. Det 

bildade, vetenskapliga språket är vackrare än konstnärernas. Det urskiljer miljoner skiftningar i de 

olika bergarterna och molekylernas sammansättning medan målare bara gestaltar skären som 

”jämngrå” med ”en blandning av svart och vitt” (94). Istället för att som poeter, skildra landskapet i 

fantasifulla men godtyckliga ordalag, bör man enligt Borg i vetenskapliga termer beskriva hur de 

naturliga processerna fungerar. Där poeter enbart beskriver havets mångskiftande ljud som 

”vågornas brus”, kan man med en vetenskaplig blick fånga dess verkliga väsen. Som exempel ber 

Borg Maria att lyssna på havets brus medan han beskriver vilket ljud som orsakas av vilka rörelser i 

vattnet.	


Ni hör först ett brus som likar det man förnimmer i ett maskinrum eller i en stor stad. Det är 
vattenmassornas slammer mot sig själva; därpå hör ni ett fräsande; det är de lättare mindre 
vattenpartierna som sönderpiskas till skum; och nu: ett skrapande som knivens mot 
slipstenen; det är vågens rivande mot sanden[…] och sist detta mullrande som av en 
avlägsen åska: det är de stora stenblocken som rullas på stenbotten. (95)	


Föraktet mot konstnärernas obildning och känslosamhet återkommer också senare i boken, när han 

avfärdar den svenska poesin som ”skriven för konfirmander och damer[…]”. (145) Han säger sig 

istället vänta på ”en skald som skrev för män”. (145) Således tillhör poeter och målare enligt Borg, 

de lägre stående varelser som hans far räknat in under ”ganglie-resonemanget”, dvs de känslostyrda 

och lidelsefulla. (94) 	


	
 Men till skillnad från fadern, som överallt inger respekt och vördnad och får människor att 

vilja inordna sig under hans auktoritet, tycks Borgs inte kunna bli tagen på allvar. Vart han än 

kommer blir han förpassad till att göra de enklaste och minst intellektuellt krävande uppgifterna. 

Trots att han ständigt triumferar och överträffar förväntningarna i sitt arbete, blir han hånad och 

förminskad. När han antar en tjänst på vetenskapliga akademien blir han först satt på prov genom 

att ”byta sprit på fisksamlingen” (45) och då det visat sig att han klarat detta svåra och obehagliga 

arbete med bravur blir belöningen en ännu mer krävande och meningslöst uppgift, nämligen att 

sortera den hopplösa samling mineraler och bergarter som samlats i drivor uppe på vinden. Även 

detta arbete tar sig Borg an med raseri för att motbevisa sina överordnade och trots att han här hittar 

flera oupptäckta bergarter och till och med blir intagen i ”de flesta av Europas lärda samfund”, (48) 

vinner han ingen respekt hos omgivningen och kollegerna. På samma sätt blir hans välgärningar ute 

på ön mottagna; med otacksamhet och hån.	
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Här ser vi något av det Rotundo kallar ”communal man” även i Borgs karaktär. Han tycks vara 

villig att offra sig för en högre sak, utan någon som helst vinning för egen del. Borg arbetar till 

synes för det allmännas och det kollektivas väl; han tillför nya rön till vetenskapen, underlättar och 

förbättrar fisket för folket på ön och låter till och med bygga en kyrka för att människorna ska bli 

mer bildade. Men för dessa välgärningar erhåller han bara spott och spä. Han framstår som den 

missförstådde välgöraren som blir stenad av folket men fortsätter att lida för deras bästa. I denna 

bemärkelse tillhör han den traditionella manligheten som värderas och definieras utifrån sin 

förmåga att bidra till kollektivet och vara till nytta för samhället. Han offrar sig för det högre goda, 

utan egen vinning. Men som vissa kritiker påpekat, kan Borgs välgärningar knappast kallas 

altruistiska.	


af allt framgår, att Borgs reformer äro företagna utan ringaste intresse för andras väl, än 
mindre med ett grand kärlek till medmänniskorna; egentligen mest som vetenskapliga 
experiment, därvid människorna spela rollen af kemiska baser och syror.   	
76

Här kommer samtidigt en modern sida till uttryck i Borgs karaktär; hans individualism. För trots att 

Borg med en förenklad beskrivning – han gör goda gärningar som gynnar flertalet, utan personlig 

vinning eller tacksamhet i gengäld – framstår som självuppoffrande och oegoistisk, är han snarare 

en självisk och egennyttig figur. Om Borgs far var en ”communal man”, är Borg mer lik det som 

Rotundo kallar ”self-made man”.   Hans brist på medmänsklighet och hans sätt att se på människor 77

som ”baser och syror”, som Warburg uttrycker det, blir tydlig i hans samtal med Maria. När han 

berättar för henne om sin uppgift att förbättra fiskemetoderna på ön säger han om befolkningen: 	


Det angår mig visserligen inte alls – ty om några hundra iktyofager mer eller mindre öka 
eller minska en överflödig folkhord är komplett likgiltigt för det stora hela. Men nu ska de 
leva eftersom lantbruksakademien önskar det, och därför skall jag hindra dem att fiska sin 
nödtorft. (89)	


Borg efterliknar alltså sin far, och därigenom det som jag här kallar den traditionella manligheten, 

på tre sätt; genom sin förmåga och vilja att kontrollera naturen, genom sin vetenskapliga blick och 

skepsis mot det inbilska samt genom den sida av honom som framstår (vid en första anblick) som 

allmännyttig och självuppoffrande. Men samtidigt som Borg är en produkt av det traditionella – en 

förlängning av sin fars patriarkala fullkomlighet – är han också en produkt av det moderna. 	


	
 Det fanns en rädsla i samtiden att den nya tidens snabba teknologiska och industriella 

utveckling hade en negativ inverkan på människors psyke.   Man visste inte vilka konsekvenser 78
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storstadens ”kakafoniska larm” och ”övermått av sinnesintryck” skulle innebära.   I en värld som 79

kunde gå från häst och vagn, levande ljus och brevväxling, till uppfinnandet av automobiler, 

elektricitet och telefoni under mindre än en livstid, var man rädd för att människan inte skulle kunna 

hänga med.   De hotfulla och och mystiska maskinerna var inte minst en del av denna oro för det 80

teknologiskas inverkan människans psyke.   Det är denna nervkänslighet och rädsla som det 81

moderna medförde som Borg besitter. Han blir ”i likhet med sin generation som föddes och 

uppföddes under ångans och elektricitetens tidevarv då livsverksamheten ökade fart[…] lidande av 

nervositet”. (44) Borg ser sig bärandes på tusenåriga gamla intryck och förlegade behov som blivit 

kvar från ett tidigare, lägre stadium av människans utveckling. I varje situation måste han ”ödelägga 

millioner gamla hjärnceller” och ”noga skräda bort gamla förlegade axiomer vilka ville tränga sig 

fram som premisser”, vilket kräver en stor ansträngning varje gång han vill bilda sig ett omdöme 

om ett problem. Den nya mannens tänkande är för Borg ett nybygge som innebär ett ständigt 

sållande av dessa föråldrade tankesätt. I det nya, oprövade skede av mänsklig utveckling som Borg 

anser sig delaktig i, är människan känslig och blottad som en kräfta innan hon bytt skal: ”[d]et var 

ett helt nybyggnadsarbete som vållade dessa oordningar i nervsystemet vilka […] var en yttring av 

ökad vitalitet åtföljd av ytterlig känslighet, såsom kräftans då hon byter skal, eller fågelns då han 

ruggar”. (44) Detta ständiga vägande och sållande av tankar och intryck är en påfrestning för 

hjärnan vilken resulterar i en känslighet för intryck; en sinnenas skärpa som också medför en 

sinnenas känslighet för obehag och olust.	


	
 Denna känslighet blir tydlig i det tredje kapitlet där Borg blir tilldelad det rum i vilket han 

ska husera under de månader han arbetar på ön. Rummet är enkelt och består av vita väggar, en  

säng, en kommod, två stolar och ett bord. Men i Borgs värld är det halvtomma rummet ett fängelse. 

Han känner sig ”infångad” (26) och ”bortkommen” (18) i rummet där han ska ”dväljas” (26) och får 

mardrömslika syner av människohänder tillhörande ”lågt stående människor” (26) som endast rör 

sig i ”den oorganiska naturens enkla former”. (26) Inte nog med att Borg blir beklämd av rummets 

tomhet; det har förmågan att på ett ögonblick förminska hans stora hjärnapparat och återföra hans 

hjärnas ”rika urskogsvegetation av växlande förnimmelser till naturens första barnsliga försök att 

ordna”. Så känslig är hans tankemekanism, att den vid åsynen av ett enkelt vitt rum kan skickas 

tillbaka tusentals år och bli en primitiv urtids-hjärna. För att kunna tänka klart, måste Borg inreda 

rummet med ”köttfärgade persiska gardiner” (26) för fönstren, en matchande vaxduk i ”varm 

mossgrön ton” (26) och en lampa utsmyckad med ”arabesker och blommor och djur” (27) på 
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skrivbordet. Böckerna i bokhyllan går i ”scharlakansrött och guld” vissa är ”svartklädda” andra 

”citrongula” eller ”vassgröna”. (28)	


	
 I denna scen gestaltas också en känsla av förfining och lyx, något som i samtiden ansågs 

omanligt och främst tillhörande homosexuella, vilka enligt Ekenstam utgjorde själva ”sinnebilden 

för omanlighet” under slutet av 1800-talet.   Utsmyckningar, och accessoarer, sådana som Borg 82

använder för att inreda sitt rum, var definitivt något som tillhörde det moderna och alltså i dåtidens 

ögon var omanliga.   	
83

	
 Men efter detta avsnitt, som mest liknar ett inredningsreportage, får vi en helt annan bild, 

nämligen den av ett slagfält. Borg har genom sina utsmyckningar och sin lyx – attribut som ju tycks 

oförenliga med traditionell manlighet – upprättat en fästning, varifrån han kan bekriga de fiender 

han numera kommit att betrakta öfolket som. Själv blir han generalen, en obestridlig symbol för 

styrka, mod och manlighet i sitt nya högkvarter:	


[d]et tillfälliga anfallet av fruktan som framkallats av isolering, ensamhet och instängning 
med fiender – ty så betraktade han med skäl skärkarlarne – gav vika för det lugn som 
installeringen måste medföra, och nu satte han sig som en väl rustad general att lägga 
planer till kampanjen sedan högkvarteret var uppslaget. (28)	


Här visas återigen hur Borgs omanliga sidor i texten snarare används för att förstärka Borgs 

manlighet, än att förminska den. På samma sätt som i första scenen, blir läsaren lurad till att se Borg 

som omanlig, för att sedan få mattan bortdragen under fötterna och se hans verkliga, manliga jag. 

Texten tycks vilja få läsaren att inse att, som Karin Johannisson uttrycker det i Kroppens tunna skal 

(2001): ”höljet är intet, tanken är allt”.   Likt en skicklig retoriker som integrerar motståndarens 84

argument i sitt tal, redan innan de yttrats, är Borgs karaktär uppbyggd så, att motbilden till 

manlighet redan finns inskriven i hans konstruktion. På så sätt blir hans manlighet förstärkt genom 

att den hela tiden ställs i kontrast till hans omanlighet.	


	
 Borgs känslighet visas vidare i de scener där han blir tvungen att interagera med lägre 

stående människors bristande intelligens. Ett exempel är scenen där han och Maria seglar ut på en 

dagstur ute på skären. Här ser han en chans att pådyvla henne den egna vetenskapliga världsbilden 

och få henne att överge sin barnsliga gudstro, utan att hon märker det. Genom att peka på 

segelbåtens och sjömannens makt att trotsa naturkrafterna och utnyttja dem till sin fördel, försöker 

han ”smyga sin själs nät över hennes, stämma hennes strängar i samklang med sitt instrument” och 

få henne att inse att människan, inte gud, är herre över naturen. (82)	
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Men Maria tycks inte vara mottaglig för några av hans lärdomar, utan säger ständigt emot honom. 

Han inser då att om han ska kunna vinna hennes gunst, så måste han sänka sig till hennes nivå. 

Detta gör han genom att leka som man leker med ett barn och ikläder sig olika roller. Först härmar 

han en tjurs brölande bakom buskarna, till Marias förtjusning, sedan framför han ett dansnummer 

med ”ut- och invänd rock och lornjetten hängande på ena örat” (84) med en tillhörande sång som 

han hört ”hottentotter sjunga i Jardin d’Acclimatation”, (84) slutligen går han med på Marias 

förslag att ”kasta smörgås”. (85) Men efter dessa barnsligheter, måste hans ömtåliga 

hjärninstrument – som inte mår bra av dessa enkla, ovärdiga sysselsättningar – vila. Han söker 

därför upp en ensam plats på ön där han kan låta sin hjärna ”vila och återtaga sin spänstighet”. (86)	


[D]et ansträngde honom att anpassa sig i umgänge med andras orediga tankar. Hans 
tankemekanism led av beröring av andras, så att den blev orolig, opålitlig som 
kompassnålen vid närvaro av järn. (86)	


Som en stukad led efter en onaturlig rörelse, blir Borgs finstämda instrument efter beröring med 

lägre tankeverksamhet. Detta återkommer också i senare scener med Maria då han måste andas ut 

och ”få skaka av sig det boss som fallit över hans själ under beröringen med en lägre ande” (91). 

Det verkar som om denna beröring inte bara är tillfällig, utan kan ge permanent skada på Borgs 

tankeverk: ”[…]det var för sent! Spindelvävarna hade fäst sig[…] silkeslena, slemmiga, osynliga 

och omöjliga att avlägsna[…]”. (91)	


	
 Detta är också ett sätt på vilket texten förmanligar Borgs intellekt. Genom att hela tiden 

betona vilken kamp det är för honom att nedstiga till en lägre tanke-nivå, får läsaren bilden av 

Borgs ansträngning som vore den ett hjältemod. Vi vet att han har fått utstå hån och förnedring i sitt 

arbete på vetenskapsakademien och ändå klarat av sju år på denna arbetsplats, men det som tillslut 

knäcker hans tankes hårdhet, är umgänget med en lägre intelligensform. Återigen blir känsligheten 

ett sätt att framhäva styrkan. Läsaren får en glimt av komplexiteten och kraften i Borgs intellekt 

genom att dess största kraftprov blir något så enkelt som en hottentott-dans.	


Borgs galenskap	

Vi har sett hur Borgs karaktär är en hybrid av den traditionella och den moderna manligheten. Han 

försöker upprätthålla den patriarkala sida som han sett upp till hos sin far, samtidigt som han äger 

en kräsenhet och en känslighet som strider mot denna traditionella manlighet. Det är här, i mötet 

mellan det traditionella och det moderna, som galenskapen föds. Borgs storslagna ambitioner parat 

med hans utmattning och trötthet efter varje gång han försöker genomföra dem, är det som efter 

hand leder honom till galenskap. För att visa på detta ska jag ta upp ett par exempel.	
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Det italienska landskapet	


Som Tobias Dahlkvist påpekat, förebådas Borgs galenskap delvis av hans alltmer absurda 

vetenskapliga experiment.   Ett tydligt exempel är hans projekt att förvandla det skär där han och 85

Maria tidigare varit på picknick, till ”ett italienskt landskap med marmorvillor och pinjer”. (88) 

Projektet är till en början en utmaning från Maria som hävdar att Borg, även om han lyckats trolla 

fram en italiensk frukost på ett magiskt sätt, aldrig kommer kunna kontrollera naturen och trolla 

fram ett italienskt landskap. ”Ja, ni antyder att ni kan mer, men behärska naturen, som ni nyss 

jollrade om, det blir ni efter i[…]”, säger hon med överlägsen ton. (88) Denna utmaning trycker 

förstås på alla de rätta knapparna hos Borg som till varje pris vill se sig som herre över 

naturkrafterna. Han känner sig tvungen att motbevisa Maria och lovar att ”till [hennes] födelsedag 

om tre veckor ha förvandlat detta friska naturstycke, vars make ni får leta i Europa, till ett skoglöst, 

förbränt, blomkålslandskap efter er smak”. (89) Borgs ambition är att behärska naturen och genom 

detta också kontrollera kvinnan. Men han vill även sätta öfolket på plats och få dem att inse deras 

egen dumhet. Hans plan är att först uppträda som trollkarl och få folket att tro att det verkligen är 

Italien som skymtar fram i horisonten, för att sedan avslöja sin bluff och därigenom övertyga dem 

om vetenskapens kraft. Detta experiment handlar således inte bara att behärska naturen och 

kvinnan, utan också om att bekämpa det skenheliga.	


	
 Några dagar senare åker han ut till skäret för att påbörja uppförandet av sitt italienska 

landskap. Med sig har han saltsyra, gulockra, såg, spik, järnspett och dynamit. Han skrapar skäret 

”ren[t] från lavar” (100) med en skrapa, fäller ”ett halvt dussin” (99) träd, häller saltsyra över 

kalkstenen för att få den att gnistra som ”toppsocker i solskenet” (100) och spränger dynamit i 

bergsskrevorna så att ”flisorna regna ned” omkring honom. (99) Den självbehärskning som Borg 

tidigare berömt sig själv för, är nu som bortblåst. 	


Hatare av starka kroppsrörelser, vilka han funnit dels överflödiga då det fanns 
samfärdsmedel och maskiner, dels skadliga för hans nerv- och tankeliv, då de fina verktyg 
som hjärnkapseln inneslöt lika litet tålde skakningar som huset där astronomens 
precisionsinstrument förvarades[…] (58)	


Han som tidigare ansåg sig vara en ”[h]atare av starka kroppsrörelser”, ser vi nu slita ut sig i sitt 

anletes svett med uppkavlade ärmar och ett järnspett i handen medan dynamiten exploderar 

omkring honom som i en actionfilm. Självbehärskningen, i Tjeders bemärkelse, försvinner ju mer 

Borg går upp i sina absurda vetenskapliga experiment. 	


	
 Mitt i detta arbete blir Borg också flera gånger äcklad eller rädd ”[i]bland kom det över 

honom ett äckel att han satte bort tid och krafter på barnsligheter”. (98) När han tar en paus för att 
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beskåda sitt arbete kommer mardrömslika bilder över honom och måsarnas ”rysliga skrik” (98) över 

hans huvud kommer honom att tänka på ”de två svarta korparne som kommo från himlen att hämta 

själen till helvetet”. (98) Men hans rädsla blir som starkast när han återkallar en mörk saga från 

barndomen. Han blir ”hemsk till mods, erinrade en mörk historia om flickan som trampade på 

brödkakan” (99). Sagan som åsyftas är en gammal morallärande berättelse av H. C. Andersen om en 

flicka som i högmod vägrar smutsa ned sina vackra kläder genom att kliva i ett kärr. Hon kliver då 

istället på en brödkaka som hennes mor givit henne, men fastnar med skon i brödet och blir 

neddragen i det helvetesliknande kärret som kryllar av ormar och paddor.    	
86

	
 Borgs stundande galenskap kan man alltså se uttryckas här genom att tre av de egenskaper 

som tidigare varit utmärkande för hans manlighet, vänds till deras totala motsatser. Han förlorar helt 

sin självbehärskning och utsätter sig för det kroppsarbete som han tidigare fördömt, han börjar 

plötsligt tro på sagor, trots att hans far strängt förbjudit dem, dessutom blir han rädd för helvetet, 

trots att han hittills totalt förkastat kristendomen och förnekat tron på gud och djävulen.	


	
 Galenskapen skymtar med andra ord fram när Borgs storslagna ambition att kontrollera 

naturen (likt sin far), paras med hans känslighet för kroppsarbete och ansträngning. Den 

traditionella manligheten möter alltså den moderna och här planteras som jag nämnt ovan det första 

fröet till galenskapen.	


Spökbåten	


Ett annat exempel på vansinnets uppkomst ur mötet mellan det traditionella och det moderna är i 

nionde kapitlet, där Borg seglar ut i dimman i gryningen för att vila sin hjärna från kontakten med 

öbornas dumhet. Detta att segla ut i dimma kan förstås se som en klassisk symbolik, en metafor för 

resan in i det okända, ett neddykande i det inre. Borg känner sig till en början trygg i detta 

avskärmade och lugnande neutrum som lägger sig ”som vadd […] omkring hans trötta jag”. (122) 

Men ju längre in i töcknet han kommer, desto obehagligare blir hans syner. Han hör först ljudet av 

ett segel som faller av i dimman, utan att se varifrån det kommit. Därefter ser han en mast och en 

fock, men ingen skymt av båtens skrov. När den spöklika båten återigen dyker upp, syns ingen 

rorsman vid rodret. Avsnittet är skrivet i högt tempo med avsikt att ge läsaren en känsla av spänning 

och fara. Borg ropar ut i dimman, men får inget svar, ser båten skymta förbi igen, men ingen 

rorsman syns till. Han uppfylls genast av skräck och förföljelsemani. Även om han försöker komma 

med rimliga logiska förklaringar till den kusliga uppenbarelsen av båten utan rorsman, tycks han 

inte kunna överkomma sin rädsla. Nu vänds plötsligt bildspråket till något skrämmande och 

obehagligt. Bilderna av havet och dimman som tidigare beskrivits med ord som ”nykokat silver”, 

”helande” ”skyddande” och ”varm[t] som vadd” (122) blir nu plötsligt morbida och otäcka. Ur det 
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som förut varit en svalkande vila, dyker plötsligt upp en ljudboj som i Borgs sinne blir en knallröd, 

strandad lunga:	


Och nu låg den där gungande på vågen, cinnoberröd och glänsande fuktig som en urtagen 
lunga med det stora svarta luftröret pekande snett upp i luften. Och när vågen nästa gång 
sammanpressade luften höjde den ett rop som om havet röt efter solen, bottenkättingen 
rasslade tills den lupit ut och nu när vågen sjönk och sög tillbaka luften, steg ett vrålande ur 
djupet som ur en drunknande mastodonts jättesnabel. (123)	


Metaforerna är makabra och påminner om sjukdom och kroppslighet. Det inre vänds utåt genom att 

ljudbojen blir en lunga samtidigt som det okända, fördolda kommer upp till ytan i mastodontens 

vrål från djupet. Vändningen i ordval och stil skvallrar för läsaren om Borgs galenskap på samma 

sätt som i episoden med det italienska landskapet där Borg plötsligt hör korparnas rysliga skrik och 

erinrar sig historien med flickan och brödkakan. Som Karl-Åke Kärnell har påpekat i boken 

Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil (1962), finns det ett samband mellan bildspråket i 

romanen och Borgs tankesätt.   Bland annat i de vetenskapliga beskrivningarna av naturen som jag 87

nämnt innan, men också som vi ser här, i den framväxande galenskapens bildspråk. 

Beskrivningarna av omgivningen är enligt detta sätt att läsa alltså Borgs egna, vilket styrker 

påståendet att de skildrar hans stundande galenskap.	


	
 Det visar sig efter ett tag att den osynliga rorsmannen som följt efter Borg är öns predikant. 

Han ger sig tillkänna först när Borg hotar att skjuta i dimman om inte den okände visar sig. Här 

utspelar sig sedan ett möte mellan de olika världsåskådningarna som predikanten och Borg 

representerar. Om I havsbandet kan liknas vid en actionfilm, skulle denna scen definitivt motsvara 

den episka slutfighten mellan hjälten och skurken: kampen på liv och död där allt avgörs, gärna 

förlagd till en storslagen, ödslig naturmiljö. Möjligen med den skillnaden att kampen här inte består 

i fysiskt våld utan i ”ett själarnes handgemäng”. (126) De två männens olika ståndpunkter möts här 

i vad som skulle kunna betraktas som romanens klimax. Predikanten berättar för Borg att de två 

känt varandra som barn och att hela hans liv och yrkesval formats av en spydig kommentar som 

Borg fällt mot honom under skoltiden. Han har således hatat Borg i 25 år, men nu ”lämnat hämnden 

åt Gud”. (128) Här följer en argumentation och Borg undrar hur predikanten tänkte sig att denna 

hämnd skulle utdelas: ”menar ni han ska låta sin elektriska gnista slå ner på mig, eller att han ämnar 

blåsa omkull min båt[…].” (128) Med sin retoriska skicklighet triumferar Borg över predikanten 

som tillslut ”snärjd i sina egna ord”, (128) får ett sammanbrott och flyr fältet.	


	
 Efter detta ”själarnes handgemäng” ur vilket vår hjälte tycks gå som vinnare, måste Borg 

återigen återhämta sig. Den stora ansträngningen han utsätter sig för genom att befatta sig med lägre 

intelligenser såsom prästens, gör honom utmattad. Han sätter sig ned för att kontemplera över sin 
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situation och sin tid på ön. I likhet med episoden om det italienska landskapet, tycks den 

ansträngning han genomgått gjort att han förlorat många av de egenskaper som tidigare definierat 

hans manlighet:	


[b]ara två månaders skrubbning mot andra människor och han hade genom 
anpassningslagen förlorat den bästa delen av sitt själv; han hade vant sig hålla med för att 
undgå tvist, övat sig falla undan för att slippa brytning, utvecklat sig till en karaktärslös, 
smidig sällskapsmänniska; med huvudet fullt av bagateller och nödgad att tala i förkortat, 
förenklat språk[…] (124)	


Först och främst har han enligt egen utsago förlorat det viktigaste den borgerlige mannen kan äga: 

sin karaktär. För att slippa argumentera med den oförstående omgivningen, tvingas han hålla med 

dem och sänka sig till deras nivå, vilket är påfrestande för hans sinnen. Han förlorar genom detta sin 

individualitet och sin karaktärsfasthet. Dessutom har han förlorat den vältalighet och språkliga 

skicklighet som han uppvisar i första kapitlet och tvingas tala i ”förkortat” och ”förenklat” språk.	


	
 För att återknyta till resonemanget om spänningen mellan det traditionella och det moderna, 

kan man säga att predikanten i den här scenen representerar det förstnämnda och Borg det senare. 

När de två sidorna möts resulterar de dels i en skräckupplevelse som läsaren får ta del av genom 

den plötsliga vändningen i bildspråk, dels i en utmattning där alla Borgs tidigare manliga attribut 

plötsligt vänds till sina motsatser.  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Diskussion och sammanfattning	


Mellan Herkules och Tummeliten	

Om vi då tittar på dessa episoder där galenskapen är som tydligast, ser vi att alla de egenskaper som 

tidigare definierat Borgs manlighet, nu blivit förbytta. Kan man då säga att det är galenskapen som 

gör Borg omanlig? Lorentzen menar att Ryttmästaren i Fadren (1887) genomgår vad han i sin bok  

kallar en avmaskulinisering på grund av sin sinnessjukdom.   Är detta överförbart på I havsbandet – 88

är det så att galenskapen avmaskuliniserar Borg? Jag vill hävda att detta inte är fallet. Som jag 

nämnt tidigare används Borgs omanlighet snarare för att förstärka Borgs manlighet, genom 

kontrastverkan. Samma funktion vill jag hävda att galenskapen fyller i boken: vansinnet gör Borg 

mer manlig.	


	
 För att illustrera detta så tydligt som möjligt skulle jag vilja jämföra det första och det sista 

kapitlet i romanen. I det första blir vi som bekant introducerade för den ”Borg”-erliga manligheten, 

det vill säga en fysiskt svag men intellektuellt stark manlighet. Borgs fysiska underlägsenhet ställs 

mot tullkarlens råbarkade yttre och lurar läsaren att se Borg som omanlig. Men när han visar sin 

förmåga att ta kontroll över naturkrafterna med hjälp av sin intellektuella kapacitet, tar han också 

kontrollen och makten över tullkarlen. 	


	
 Denna ansträngning orsakar (som så många gånger senare i romanen) en kollaps. Borgs 

ambitioner i kombination med hans bräcklighet skapar en kortslutning som gör att han bryter ihop. 

Efter att han styrt båten i säkerhet från stormen, måste han utslagen och ynklig bli buren av 

tullkarlen upp till sitt rum. Det heter att han ”gjorde en ömklig och löjlig figur” där han ligger 

utslagen på kökssoffan med sin spruckna glacéhandske. (14) Det nämns sedan flera gånger hur liten 

och skör Borg ter sig. Men i denna ömklighet finns en sorts skrytsamhet. Beskrivningarna av Borg 

som ”det lilla knytet” (14) och ”den lilla kroppen” (14) har något triumferande över sig. Han har 

trots sin litenhet, ömklighet och sitt underläge vunnit mot den fysiskt överlägsne tullkarlen genom 

sin snabbtänkthet. Likt sagan om Tummeliten, framstår han här som det klipska barnet som 

besegrar den dumme jätten. Det är också denna referens som aktualiseras i texten: ”[d]et låg något 

av jätten och tummeliten i denna syn”. (14) Trots att Borg är den underlägsne och tullkarlen till och 

med visar ”ett drag av medlidande med den svagare”, (14) vet vi att Borg är den som går segrande 

ur deras strid. 	


	
 Det speciella med Tummeliten är att det är hans svaghet som utgör hans största styrka. På 

samma sätt skulle jag vilja hävda att det förhåller sig med Borg. Genom att vi får veta hans svaga 
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sidor – hans bräcklighet, hans omanliga yttre och hans känsliga sinnen – får vi också veta hans 

största styrka. Att Borg bryter ihop av ansträngningen gör att läsaren ser hans seger över tullkarlen 

som ännu mer svårvunnen. Det är med andra ord hans underlägsenhet som gör honom stark.	


	
 I sista kapitlet har bilden av Borg ändrats avsevärt. Hans tidigare så välskötta hygien är nu 

som bortblåst. Han liknar mer tullkarlen i sitt långa skägg och ovårdade yttre: ”[o]msorgen om egen 

person hade mattats av så att skägget vuxit ut; håret förblev okammat och han skydde vatten”. (174) 

Till och med barnen på ön hånar honom och kastar sten så att han börjar blöda. Han söker då tröst 

hos pigan, men efter en kommentar som hon anser opassande stöter hon honom ifrån sig. Han söker 

sig till och med till predikanten och ber honom att berätta en saga: ”[t]ala om en saga för mig! […] 

Om tummeliten tillexempel”. (178) Men prästen avfärdar honom liksom pigan med orden ”[n]ej du 

hädare, jag sitter inte som narr åt dig[…]”. (178) Borg har förlorat sin karaktär och självrespekt till 

den grad att han söker gemenskap med sina svurna fiender. Han har dessutom förlorat varje uns av 

självbehärskning, lutar sitt huvud mot pigans ”fulla barm” (178), berusar sig med lustgas för att 

dämpa sin ångest och skriker besinningslöst åt Vestman när han utan belägg misstänker att denne 

mördat sin fru. 	


	
 I detta sista kapitel är Borg med andra ord besegrad. Hans fiender har tillslut brutit ned 

honom. Men i denna förlust finns också något triumfatoriskt. I galenskapen kan hans experiment bli 

än mer storslagna och hans ambitioner växa bortom kontroll. Han isolerar sig i det lilla huset där 

Maria och hennes mor, som nu flyttat från ön, tidigare huserat. Där tar hans vetenskapliga hypoteser 

och experiment helt nya proportioner. Han försöker kartlägga hela Europas etnografi genom att 

beställa mått från skräddare runt om i världen och jämföra olika kulturers huvudformer och 

kroppsmått. Han lägger upp en plan för att återförena Europa genom att återinföra latinet och den 

gamla katolicismen som en gång knöt länderna samman: ”om det visade sig att religionen icke 

kunde överges av den stora folkstocken[…] ville han[…] åter införa densamma”. (169) Han 

fantiserar om att göra Stockholm till en saltvattenstad genom att ”stänga Mälaren vid Norrbro och 

slussen” (169) och öppna kanalsystem som kunde ”förändra de atmosfäriska förhållandena och 

följaktligen människorna”. (169) 	


	
 Det är också först nu som han kan genomföra patriarkatets största projekt: att en gång för 

alla göra sig av med behovet av kvinnan, som Fahlgren påpekar.   Han bygger en form av kuvös, 89

där han han med ett ”människofrö” (176) som han på något oförklarligt sätt fått tag på, skapar liv.  

Med metoder som hans finkänslighet bara några månader tidigare hade förbjudit honom inseminerar 

han det lilla människofröet och betraktar ”detta kärlekens mysterium”. (177) Han blir nu mästare 

över livet självt, därigenom fullbordande det projekt som hans far påbörjat: att bemästra naturen. 
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Trots att Borg i många avseenden är besegrad i detta sista kapitel, är han alltså samtidigt starkare än 

någonsin. 	


	
 Om vi i första kapitlet ser Borg som den underlägsne som besegrar, råder nu alltså det 

omvända förhållandet. Han är den överlägsne som blivit besegrad. Men det nederlag han lider har 

en episk, heroisk karaktär. Han har inte blivit besegrad av makter som är starkare än honom, utan av 

den okunniga massan som är oförmögna att uppskatta en välgörares hjältedåd. Det är ett nederlag 

av bibliska mått som mest påminner om Jesu korsfästelse. Borg ser sig som en övermänniska, ett 

missförstått geni, vars omgivning är inkompetent och inkapabel till att uppskatta hans nytänkande 

reformer. Därigenom framstår han som en slags martyr. När han i sista scenen seglar ut på havet och 

tar sikte på stjärnan Beta i Herkules, får denna tolkning ytterligare styrka.	


Herkules! Hellas sedliga ideal, styrkans och klokhetens gud, som dödade den Lerneiska 
Hydran med hundra huvuden, som rensade Augias stall, fångade Diomedes’ 
människoätande stutar, rev gördeln av amasondrottningen, tog Cerberus upp ur helvetet, för 
att slutligen falla för en kvinnas dumhet, som förgiftade honom av idel kärlek, sedan han i 
vanvett tjänat nymfen Omfale i tre år… (182)	


Herkules har förfört amazondrottningar, besegrat diverse monster och räddat världen från ondska 

med sin styrka, sitt mod och sin klokhet. Han är urtypen av en hjälte. Borg som gärna också vill se 

sig själv som hjälte, anser sig likt Herkules ha kämpat för världens och människornas väl. Han har 

gjort viktiga vetenskapliga upptäckter, givit en ny livnäring åt hela skärgården genom att få dem att 

fiska lax istället för strömming, han har i tanken förändrat hela Europas transportleder, han har till 

och med bemästrat naturen och själv blivit skaparen som ”skiljde mörker från ljus”. Men det som 

tillslut får honom på fall, är hans omgivnings dumhet och oförstånd. 	


	
 Som Ekenstam skriver, måste manlighet hela tiden bevisas och avgöras i polemik mot den 

för tillfället rådande uppfattningen om omanlighet.   Och det är just detta som görs i I havsbandet: 90

Borgs manlighet definieras och förstärks utifrån de omanliga sidor han också besitter. Även i sin 

galenskap, som på många sätt gör honom mer omanlig, blir hans manlighet förstärkt. Om man ser 

skapandet av manlighet som en ständig strid mot uppfattningen av omanlighet, enligt Ekenstams 

modell, kan man säga att Borg utkämpar denna strid på två fronter. Dels i egenskap av Tummeliten 

– den underlägsne som besegrar – dels i egenskap av Herkules – den överlägsne som blir besegrad. 

På detta sätt blir han så att säga stark från två håll. Herkules och Tummeliten bildar en entitet där 

det moderna och det traditionella kan mötas och skapa en komplett helhet. Därigenom blir Borgs 

manlighet hur man än vänder på det ett ”vinnande” koncept.	
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Ann-Charlotte Gavel Adams refererar i artikeln ”vetenskap och manlighet” till I havsbandet som en 

”tragedi om det manliga intellektets undergång”.   Jag skulle vilja hävda motsatsen och påstå att I 91

havsbandet snarare handlar om det manliga intellektets triumf. När Borg seglar ut på julaftonsnatten 

med sikte på stjärnbilden Herkules, gör han det i förvissningen om att han är en missförstådd hjälte. 

Denna föreställning skulle förstås kunna avfärdas som storhetsvansinne orsakat av Borgs 

sjukdomstillstånd, dock får vi veta att Borg är helt klar i sinnet när han ger sig ut på havet. Efter att 

ha fångat en skymt av sitt eget ansikte som nu liknar ”en vildes”, (182) tycks en plötslig klarsyn 

komma över honom, som om han kommit till en avgörande insikt. ”När han såg sitt ansikte som 

liknade en vildes, tycktes det ljusna i hans förstånd, och hans vilja spändes[…]”. (182) Det jag vill 

påstå händer i det ögonblick när Borg ser sig själv i spegeln, är att de två motpolerna i hans karaktär 

som strävat efter att mötas genom hela boken, nu kan förenas, som ett dissonant ackord som 

plötsligt upplöses i en durklang. Det traditionella och det moderna eller om man så vill, Tummeliten 

och Herkules, sammanförs och skapar denna entitet som utgör en fullkomlig manlighet. Samtidigt 

inser Borg att världen inte är redo att möta en så radikal, modern skapelse. Därför måste han ge sig 

av och bli ett med ”allmodren”. (183) 	


	
 Kanske betyder detta att ”bli ett med allmodren" att Borg tar sitt liv – och de flesta kritiker 

har antagit det – men som Olsson påpekar så kan vi inte dra några slutsatser om vad som händer 

efter bokens slut.   Kanske kan man lika gärna se Borgs seglats som en seger. Eftersom han tycks 92

vara helt klar i huvudet när han ger sig av, kan man läsa hans avfärd som en frigörelse från det som 

tidigare hållit honom fången på ön. 	


	
 Som jag ser det är I havsbandet Strindbergs försök att formulera en ny manlighet som kunde 

rymma både det traditionella och det moderna i en tid när manligheten genomgick en kris. Men för 

att göra detta behövdes vad Olsson kallar en vansinnets logik.   Samtidigt som det är i spänningen 93

mellan det traditionella och det moderna som Borgs galenskap uppstår, är det också först i 

galenskapen som ett utrymme skapas där det blir möjligt för de två sidorna att förenas. På samma 

sätt som karnevalen i Bachtins mening ofta använts i litteraturen för att ställa saker på ända och 

vända uppochner på rådande konventioner,   används här galenskapen för att legitimera en 94

kontroversiell idé. Genom galenskapen kan det traditionella och det moderna mötas och bilda denna 

nya modell av manlighet som jag tror Strindberg sökte.  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