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Skapelsens krona. Om kampen för tillvaron  
i Strindbergs skärgårdsromaner

BENGT LUNDGREN 

Adapt or perish, now as ever, is nature’s inexorable imperative.  

H. G. Wells 

Stenbiten med sina sju ryggar går med kölen i vädret, en ofantlig näsa, hela 
fisken, som bara luktar efter mat och honor, lyser ett ögonblick opp det blå-
gröna vattnet med sin rosafärgade buk, spridande en svag morgonrodnad 
omkring sig nere i dunklet, men slår sig snart fast igen med sin sugskiva på 
en sten för att avvakta utgången av de millioner år som skola bringa för-
lossning åt de efterblivna på utvecklingens ändlösa bana. 

Strindberg, I havsbandet 

Kampen för tillvaron får en särskild intensitet i Strindbergs skärgårdsro-
maner. Den havsomslutna öns naturliga begränsning skapar koncentration. 
Längre fram i denna artikel betraktar vi I havsbandet ur ett evolutionspers-
pektiv – en av många möjliga ljusbrytningar i detta centrala verk i Strindbergs 
författarskap.1 Evolutionen och kampen för tillvaron kan i den romanen 
erfaras på snart sagt varje sida.  

1 I annat sammanhang visar jag flerfaldiga exempel på de ironiska bakslag som drabbar den 
övermodige huvudpersonen i romanen I havsbandet. Se Bengt Lundgren, ”Att bringa motkrafter 
i rörelse. Fram och tillbaka i Strindbergs roman I havsbandet”, i Strindberg und die Aufklärung, 



KULTURMÖTEN 

210 

Strindbergs aktiva förhållande till Darwins tankar och darwinismen är 
belagd i forskningen. Irina Hron-Öberg är den som grundligast undersökt I 
havsbandet med avseende på dess kopplingar till naturforskare som Carl 
von Linné och Charles Darwin. Hon konstaterar: ”The Island with the Dar-
winian signature turns out to be an isolated place where nature reigns 
according to its own rules.” 2 Observationen är giltig – som jag nu ska visa – 
även för Strindbergs tidigare (och muntrare) skärgårdsroman Hemsöborna 
från 1887. Den romanen räknas i allmänhet inte till författarens tyngsta 
verk. Icke desto mindre innehåller Hemsöborna en skoningslös skildring av 
kampen för tillvaron, där den individ som inte anpassat sig till skärgårdens 
särskilda biotoper helt enkelt inte överlever.3  

Låt oss börja med pastorn i Hemsöborna, en av de färgstarka bifigurerna. 
”Den som icke känt pastor Nordström skulle aldrig ha gissat att denne 
skärkarl beklädde ett andligt ämbete; så hade trettio års själavård ute i 
skären förvandlat den fordom ganska fina kapellpredikanten när han kom 
ordinerad från Uppsala.”4. (Honom hade vi väl nästan räknat ut, då han 
dödfull firades ut från bröllopskammaren, där han kraschat in i den ren-
bäddade säng som väntade på madam Flod och Carlsson. Minns ni? Det 
skildras i femte kapitlet.)  

Pastor Nordström är en man av segt virke. Hans utseende beskrivs när-
gånget i fjärde kapitlet, där han med osande eder dyker upp på Hemsö en 
oväderskväll.  

Den förr vita handen, som vänt bokblad i hela sin ungdom var brun och 
barkig med gula leverfläckar, av saltvatten och solbränna, hård och valkig av 

— 
red. David Gedin & Karin Hoff (Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann, 2020).  
2 Irina Hron-Öberg, “On the Threshold. Knowledge, Hybridity, and Gender in August Strind-
berg’s I havsbandet”, Scandinavian Studies 84:3 (2012), s. 380. Jag stöder mig här även på Hron-
Öbergs avhandling Hervorbringungen. Zur Poetik des Anfangens um 1900, diss. (Freiburg im 
Breisgau: Rombach Verlag, 2014).  
3 I Att läsa epik demonstrerar Bertil Romberg schematiskt hur en analys av Hemsöborna kan se ut. 
Han utpekar det tema som ”låter sig framresoneras ur verket och som kan summeras i darwinska 
citat: ’struggle for life’ och ’survival of the fittest’.” Båda citaten är träffande, även om det senare 
uttrycket nog ska tillskrivas Herbert Spencer. För att ta del av min artikel behövs emellertid ingen 
naturvetenskaplig beläsenhet – jag förhåller mig till en populär, allmänt känd tillämpning av tanke-
gångar inspirerade av Jean-Babtiste de Lamarck; av Charles Darwins the struggle for existence och 
som sagt, Herbert Spencers the survival of the fittest. Bertil Romberg, Att läsa epik, 3 uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 1987), s. 189. 
4 August Strindberg, Hemsöborna. Skärgårds-berättelse [1887], SV del 24, red. Camilla Kretz och 
kommentar Hans Söderström (Stockholm: Norstedts, 2012), s. 63. I det följande är det denna 
utgåva som används för citat ur Hemsöborna.  
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åror, skot och rorkult; naglarne voro halvätna svartkantade av beröring med 
jord och redskap; […] tröjan var gulbrun under armarne av svett och byx-
julpen stod på glänt av brist på tillräckligt med knappar.5  

Att säga att pastor Nordström anpassat sig till livet i skärgården vore att 
uttrycka det för lamt. Åren där har format honom till ett stycke vindpinad, 
vresig natur. Förvildad, förråad och något försupen är han – men inte 
knäckt. Han håller sig också på rätt köl till romanens sista sidor, där han får 
agera själasörjare för Gusten och med några kloka ord till denne balansera 
Carlssons eftermäle. Carlsson och den unge Gusten, det är ett par kon-
kurrerande hanar som vi nu ska syna i pälsen!  

Den centrala figuren i Hemsöborna är den påhittige och företagsamme 
drängen Carlsson. (Han har förresten tidigare varit kolportör, berättas det, 
liksom han varit smed, järnvägsarbetare, tegelslagare, stått i handel och 
provat olika drängsysslor). Carlssons ”mångahanda kunskaper gjorde 
honom mera skicklig att styra och ordna ett helt, än att lyda en underlägsen 
och inpassas som ett hjul under den vagn, som skulle draga honom.”6 Som 
ett slags förste verkställande dräng, anställd av änkan madam Flod, åtar han 
sig att rycka upp det försummade jordbruket på gården.  

Han griper sig an uppgiften med en energi och förslagenhet som sporras 
av föreställningen att allt detta – byggnader, åkrar, skog och fiskevatten – 
kan bli hans. Hur skulle det vara om han tog gamle Flodens plats, alltså 
madam Flods avlidne makes? Han dagdrömmer. Iförd en imponerande säl-
skinnspäls skulle han åka på julvisit till grannarna, och ”kommen in i den 
varma stugan kasta av sig ytterplagget och stå fram i svart klädesrock och 
hälsas med du av pastorn och få sitta opp, högst uppe vid kortändan av 
bordet, under det drängarne stodo vid dörren”7. Carlssons plats borde vara i 
högsätet, drängarnas vid dörren! Sinnligt erfar han det väntande välståndet 
när han i hemlighet provar Flodens herremanslika kläder. ”En känsla av 
rikedom spred sig från det silkeslena klädet”8.  

Carlsson skapar sig själv i kraft av sin verbala energi, sin förledande 
formuleringskonst. Han kan prata omkull de flesta, men det lyckas inte med 
sonen i huset, Gusten, som från första stund ser med misstanke på nykom-
lingen. De båda männens kamp segdrar genom hela berättelsen. Om Gusten 

5 Strindberg 2012, s. 64.  
6 Strindberg 2012, s. 31.  
7 Strindberg 2012, s. 40.  
8 Strindberg 2012, s. 41.  
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sägs exempelvis i kapitel V att han ”underhöll en ettrig undervattensstrid 
utan att vilja visa tecken till försoning.”9  

På jakt efter en ny födkrok annonserar Carlsson efter sommargäster till 
gården. Den som nappar på betet är en vänlig musikprofessor med familj, 
bosatt i Stockholm – det blir ett möte med stadskulturen, finkulturen. 
Mellan Hemsöborna och stadsborna förefaller avståndet emellertid vara så 
stort att någon konkurrens om utrymmet inte behöver uppstå.  

Men stadsbornas ankomst till ön underlät icke att utöva sitt inflytande på 
urinnevånarnes sinnen och seder i gemen. Att vardagligen se helgdagsklädda 
människor, som höllo söndag var dag; spatserade, rodde utan mål, fiskade 
utan att ta vara på fisken, badade, musicerade, fördrevo tiden, som om inga 
bekymmer, intet arbete funnes till i världen, detta väckte till en början ingen 
avund, endast förundran över att livet kunde dana sig så […]10  

Carlsson uppvaktar med växlande framgång stadsfamiljens vackra piga, Ida. 
En liten sommarflört utspinner sig. Men när Ida är tillbaka i staden, och 
Carlsson enträget fortsätter sin uppvaktning, blir han utskrattad; tydligen 
har han vågat sig alltför långt utanför sina naturliga jaktmarker. Den 
berömda svadan – hans förmåga att trollbinda åhöraren med vackert tal – 
faller platt när han i brevform formulerar sig till Ida.11  

Carlsson har en annan brist, en black om foten, som avslöjas för läsaren 
redan på romanens första sida: han kan inte segla och besitter inte sjövett. Tre 
kapitel längre fram följer han professorsfamiljen till ångbåtsbryggan där han 
på sedvanligt sätt försöker ”kommendera och orera” medan ångbåten lägger 
till. Snöpligt nog klarar han inte provet att ta emot den tunga trossen som 
kastas ner från båten – ”ett helt fång kabel” som slår av honom mössan.12 Han 
gör bort sig inför sin sommarflört Ida, vilket grämer honom gräsligt.  

Denna ovana vid havet ska dock få mer ödesdigra följder, vilket före-
bådas av själva bildspråket när episoden vid ångbåtsbryggan berättas: ”Men 
här hade han givit sig ut på en is som ej kunde bära honom alldenstund sjö-
väsendet var honom främmande”.13  

Han springer gärna efter pigorna, men det långsiktiga målet för honom 
är att nå materiellt välstånd och oberoende. Sedan han blivit gift med den 
 
9 Strindberg 2012, s. 77.  
10 Strindberg 2012, s. 37.  
11 Strindberg 2012, s 71f.  
12 Strindberg 2012, s. 54.  
13 Strindberg 2012, s. 54; min kursiv.  
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betydligt äldre madam Flod verkar hans utsikter gynnsamma. Som väntat 
överlever han sin hustru, som insomnar på själva julaftons morgon (julafton 
är en betydelsediger tidpunkt i båda de romaner vi diskuterar här). I ett slag 
tillspetsas kampen mellan honom och Gusten, som ger Carlsson tydligt 
besked om de nya förhållanden som inträtt: ”Jag är inte pojke numer, svarte 
Gusten, – utan jag är bonn’ på Hemsö, och du är undantagsman.”14  

Oavsett detta måste liket transporteras från ön till kyrkan för begravning, 
men dag efter dag går med otjänligt väder; isen varken bär eller brister. Till 
sist anför Gusten en vådlig expedition i täten för Carlsson och två drängar, 
ömsom på vatten, ömsom på is, medförande hemsnickrad kista, sköteka, 
kälkar, rep och isbillar. Naturen visar sig från sin minst vänliga sida:  

himlen var blåsvart i ostkanten och bådade snö; kråkorna kommo flaxande 
utifrån och drogo åt land för att söka nattkvist; det dånade ibland i isen, som 
skulle det lika sig till töväder, och skälarne hördes böla ute till sjös.15  

Under en riskfylld manöver glider ekan ifrån dem, kistan tippar i vattnet 
och sjunker; Gusten och Carlsson blir handfallna stående på isen, tills 
Gusten bestämmer att de båda ska ta sig vidare mot prästgården till fots. 
Under tiden förmörkas himlen av en fruktanvärd snötjocka. Isen visar tec-
ken på att gå upp; det öppna havets dån hörs på avstånd och de tvingas 
springa för livet: ”Carlsson flämtade och flåsade, avståndet mellan honom 
och Gusten ökades och slutligen befann han sig ensam springande i 
mörkret. […] Det var ensamheten, mörkret, kölden, vattnet som kom med 
döden.”16  

Gusten, född och uppvuxen i skärgården, van att ligga ute i havsbandet i 
alla väder, är den som lyckas ta sig fram genom snöstormen till pastor 
Nordström. Den bäst anpassade överlever. Efter en i hast tillpassad jord-
fästning av madam Flod hälsas Gusten – numera respektfullt kallad Floden 
– som den nye herren till Hemsö.

* 

En mångförslagen främling som ger sig skärgården i våld är även I havs-
bandets huvudperson Axel Borg (om också i andra avseenden helt olik 
Carlsson). Det första han gör när han ska tillträda sin tjänst som fiskeriin-

14 Strindberg 2012, s. 124.  
15 Strindberg 2012, s. 126. Skälarne, äldre dialektal form av sälarna.  
16 Strindberg 2012, s. 129.  



KULTURMÖTEN 

214 

tendent på Österskären är att i en blink lära sig navigera. Han ser sig helt 
enkelt tvingad när den öppna skötekan under ett plötsligt oväder riskerar att 
kapsejsa innan den nått fram till ön; det gäller att rädda livet. Men det kunde 
också ses som en klok anpassning till den nya miljön – en man som inte kan 
segla, stationerad på en ö med fiske som huvudnäring, skulle ha små utsikter 
att bli respekterad. I övrigt vill han ogärna anpassa sig – eller, riktigare ut-
tryckt, för denne man är anpassning något mycket problematiskt.  

Naturvetenskapsmannen Axel Borg läser skärgårdsnaturen och ser över-
allt evolutionens spår:17  

Detta var hemligheten i detta landskaps tjusningsförmåga att den och endast 
den återgav en historierad skapelse med uteslutningar och förkortningar, 
där man på några timmar kunde färdas genom jordens bildningsserier, och 
stanna framme vid sig själv […]18  

Över åtskilliga boksidor gör Borg utspekulerade reflektioner om evolu-
tionen (se exempelvis tredje kapitlet), ett slags pseudovetenskapliga dag-
drömmar där han själv på ett märkvärdigt vis alltid hamnar överst i skap-
elsekedjan, eller helt enkelt i centrum.19  

Och över denna repeterade skapelsehistoria dallrade isarnes primitiva 
odelade vita ljus bredvid luftens och vattnets urblå, den första brytningen av 
mörkret, och här svävade skapelsesagans Gud som skilde ljuset från mörk-

 
17 Jfr Ulf Olsson, Levande död. Studier i Strindbergs prosa (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, 1996), s. 262. En av de läsarter Olsson genomför är I havsbandet som 
kolonialroman.  
18 August Strindberg, I havsbandet [1890], SV del 31, red. och kommentar Hans Lindström 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982), s. 35. Det är denna utgåva av I havsbandet som citeras i 
det följande.  
19 Gry Hedin har skrivit en avhandling om hur tidens konstnärer och författare förhåller sig till 
Darwin. Hon använder inte I havsbandet, men det hon säger här passar väl in på den romanen: 
”Kunstnererne anvender de naturvidenskabelige værker som igangsættere for deres undersøg-
else af individets muligheder for at forstå sig selv og verden. I processen modificerer og om-
bryder kunstnererne de naturvidenskabelige fortællinger og metoder. Det gør de i en sådan grad, 
at de genererer nye fortællinger og metoder, som kan anvendes i den enkeltes forsøg på at forstå 
og håndtere sin virkelighed. Der er fra kunstnerernes side tale om det, jeg har kaldt en kritisk 
fascination. Kunstnererne låner af det naturvidenskabelige værks særkender, men det kunst-
værk, der produceres, virker tilbage på naturvidenskaben med kommentarer bland andet til dens 
reduktionisme og kun tilsyneladende objektivitet.” Gry Hedin, Skrig, sult og fruktbarhed. 
Darwins fortaellinger og metoder som katalysator for værker af J. P. Jacobsen, Knut Hamsun, J. F. 
Willumsen, Edvard Munch og August Strindberg, diss. (København: Det humanistiske fakultet, 
Københavns Universitet, 2012) s. 45. 



SKAPELSENS KRONA 

215 

ret, fram såsom en sinnlig förklaringsgrund för hans forskande tanke. Och 
än en gång klingade de fågelvordna reptilernas första försök till musikaliskt 
ordnade ljud ut över vattencirkeln, begränsningen av hans jag, som måste bli 
medelpunkten vilken plats han än intoge.20  

Borg betraktar den bibliska skapelseberättelsen som en myt, en saga för 
enkla själar. Ändå är detta är bara ett av mångtaliga ställen i berättelsen där 
han i tankarna manar fram Gud – han verkar vilja uppta tävlan med 
Skaparen, sätta sig själv i Guds ställe. Kampen för dominans, makten att 
skapa – det är saker som rör sig i Borgs överhettade hjärna.21  

Han ser sig ständigt som den givande, aldrig den mottagande. När han 
börjar uppvakta fröken Maria, en sommargäst på ön, blir det honom en 
plågsam nödvändighet att anpassa sig till detta ”barn”, denna i hans ögon 
lägre stående varelse. Enligt honom själv är det ogörligt att höja den unga 
kvinnan till hans egen nivå. Men kanske kan hon bli användbar som för-
bindelselänk (medium, ledning, som det uttrycks i citatet nedan) mellan den 
upplyste vetenskapsmannen och de tröga öborna, som gör hårdnackat mot-
stånd mot Borgs nya metoder för hållbart fiske:  

han insåg i ett ögonblick att han genom detta medium kunde fortplanta sina 
idéer och planer ner till hopen, genom denna ledning röra massorna, på-
tvinga dem sina välgärningar, göra dem till sina vasaller, att han kunde 
sedan sitta och le som en Gud åt deras dårskap när de trodde sig ha skapat 
sin egen lycka själva och endast gingo dräktiga med hans tankar, hans 
planer, åto draven från hans storbrygd vars starka maltdryck de aldrig skulle 
få till sina läppar. 22  

Han och fröken Maria blir förlovade, men på de premisserna är det inte över-
raskande att kärleksleken blir disharmonisk. Hennes sätt att leka även med en 
yngre gästande man på ön retar Borg, eggar hans beredskap till strid:  

20 Strindberg 1982, s. 51f; min kursiv.  
21 Irina Hron-Öberg (2012 och 2014) fäster vår uppmärksamhet vid det vetenskapliga be-
nämnandet, namngivandet, som ett instrument för Borgs vilja att behärska Naturen, Kvinnan, 
omgivningen: ”Language is implicity and explicitly used to exercise power and to justify and 
perpetuate the male boundary violations. The technocrat’s highly precise language of power, 
even if ironically fractured, is saturated with metaphors of knowledge transfer and scientific 
superiority.” Hron-Öberg 2012, s. 392. Se även Hron-Öberg 2014, s. 254f.  
22 Strindberg 1982, s. 75.  
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Han var svartsjuk, men när första harmen lagt sig över skymfen, vaknade ett 
ohejdat begär att äga denna kvinna utan att äkta henne. Stridshandsken var 
kastad, friheten i valet var proklamerad och han kände lust att upptaga 
striden, bryta bandet och framträda som älskare, för att med vunnen seger 
kunna gå lugn vidare i medvetande om att han icke var den av naturen van-
lottade som blivit undanstucken i kärlekskampen.23  

Vi behöver inte tvivla på att de transaktioner Axel Borg tänker på som ”kär-
lek” är en aspekt av kampen för tillvaron, striden om dominans. Varje ord i 
citatet ovan klingar krigiskt, med undantag för ordet ”lugn”. Det blir nu 
heller inte så att Borg lugn kan gå vidare efter sin tillfälliga triumf över att 
ha fått ”äga” Maria. Och kärlekskampen är inte den enda strid Borg ut-
kämpar – hela hans förhållande till naturen och människorna präglas av 
uppblåsta föreställningar av hans egen överlägsenhet. ”Han hade varit för-
följd instinktmässigt nerifrån av de underlägsna och uppifrån av de medel-
måttiga […]24 Den självbetraktelsen, en av många i texten, fortsätter med en 
liknelse från arternas strid inom djurriket:  

Han hade varit hatad och hackad som den gula ras-fågeln från Kanarieöarne 
när den förflugit sig ur buren och råkat bland grönsiskor ute i skogen där 
dess alltför praktfulla skrud retade vildfåglarne.  

Men naturen, hos vilken han förr sökt umgänge, blev nu död för honom, ty 
mellanledet, människan, saknades. Havet som han dyrkat, och vilket han 
sökte som såsom det enda storslagna i hans tarvliga land med dess gnetiga, 
småaktiga sommarvillslandskap, började förefalla honom trångt, alltefter 
som hans jag svällde ut.25 

Axel Borg har en böjelse för socialdarwinistiska resonemang och ser med 
förakt på Österskärens urbefolkning: ”Alla dessa fiskare voro bottensatser 
av landets folkstock, som när kampen om de fruktbara floddalarne och 
insjöstränderna pågått, ej kunde upprätthålla sig i striden utan flytt, eller 

 
23 Strindberg 1982, s. 150.  
24 Strindberg 1982, s. 168.  
25 Strindberg 1982, s. 168. Irina Hron-Öberg diskuterar hur den främmande fågeln Borgs inträde 
i den nya miljön kan tolkas. ”Im literarischen Text wird der Richtungspfeil des darwinstischen 
Arguments allerdings modifiziert und damit noch weiter radikalisiert, indem der ›rare‹ Borg 
nicht aufgrund von unforteilhaften Lebensbedingungen zum Sonderling mutiert, sondern 
vielmehr bereits als Sonderling in einen ihn augenfällig benachteiligenden Raum eintritt und auf 
diese Weise eine Konfrontation herausfordert, die er nich bestehen und letzendlich (der dar-
winistischen Logik entsprechend) auch nicht überleben kann.” Hron-Öberg 2014, s. 329. 
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trängts ut mot klipporna där matjorden var slut och det osäkra vattnet 
endast lämnade sin spelvinst.”26  

Återkommande genom berättelsen upprepar Borg sitt mantra att han 
måste isolera sig för att inte sjunka. Han tar avsked från uppdraget som 
fiskeriintendent men beslutar sig för att ändå stanna kvar på ön över vin-
tern. Sjukligt rädd för samröre med andra människor stänger han sig inne 
på sin vindskammare, missköter utseende och hälsa, glömmer att äta och 
dricka. Glappet mellan Borgs högspända ambitioner – en artbildare! – och 
vad som blir hans lott sedan vintern kommit till ön, bildar en skärande 
ironi. Hans försök att med överdriven tilltro till vetenskapliga maktmedel 
sätta sig över naturen och människorna slutar i ett haveri.  

* 

Havet bestämmer villkoren för allt levande i skärgården. Havet – rasande, 
dånande, jagande – åt upp isen i slutkapitlet av Hemsöborna och blev den 
smidige Carlssons fall. Axel Borg väljer till sist havet för sin mer trotsigt 
storstilade sorti.27 Det är julafton; han tar en båt, sätter segel och styr rätt ut 
till havs.  

Ut mot den nya julstjärnan gick färden, ut över havet, allmodren, ur vars 
sköte livets första gnista tändes, fruktsamhetens, kärlekens outtömliga 
brunn, livets ursprung och livets fiende.28  
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