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Doktor Glas och himlarymden
Om rymdsymboliken i  H ja lm ar Söderbergs roman

Av KA RIN  PETHERICK

Inledning och liten statistik
Förnyad genomläsning av ett bekant verk brukar inte sällan resultera i att 
man får upp ögonen på ett nytt sätt för dess sammanhang och tematik. När det 
gäller Söderbergs Doktor Glas är det framför allt den absolut avgörande roll 
rymden spelar i romanen som jag fäst mig vid. Självfallet undgår det ingen 
läsare att solen används som bild för sanningen, liksom att den också fungerar 
som symbol för erotiken; man kan ha noterat att den nattliga månen ofta lyser 
när doktorn anförtror sina funderingar åt dagboken och man kan ha roats av 
diskussionen om stjärnan Deneb, vari det konstateras att människan icke bör 
anlägga ett (omvänt) astronomiskt perspektiv på jordelivet och se sitt liv »sub 
specie aeternitatis». Men jag frågar mig om man hittills tillräckligt uppmärk
sammat att rymden, himlakropparna och det astronomiska perspektivet fak
tiskt är det bärande elementet i romanen. Om romanen, kort sagt, handlar om 
kärlek och sanning (ehuruväl ouppnåeliga), är dess centrala bilder och åskåd
ningsmaterial hämtade från rymden.

Vad jag tycker mig ha funnit är att Söderberg låter vädret, himmeln, moln, 
sol, måne och deras sken vara ränningen i romanens väv. Låt mig ge några 
konkreta exempel. Rymdfenomen uppträder i stämningsskapande sam
manhang: »Det ljusnar där ute nu, kyrktuppen blänker mot öster . . .  Besyn
nerligt att det alltid går en rysning genom luften före soluppgången» (15), »jag 
såg på en liten blå stjärna som stod och darrade över Rosenbad» (36), »Det 
sitter bara en ensam kvinna på en bänk . . .  Och månen skiner» (92), »Men jag 
är ensam, och månen skiner, och jag längtar efter en kvinna» (94); det finns 
liknelser: »Handlingen kom till mig som ett stort underligt moln, sköt en blixt 
och drog förbi» (150), »det är med sanningen som med solen: dess värde för 
oss beror uteslutande på den rätta distansen» (158); där finns dold symbolik: 
»Det regnar i dag, men i morgon skiner kanske solen. Och först om den dagen 
gryr, då själva solskenet tyckes mig förpestat och sjukt, skall jag väcka dig 
[cyankaliumkapseln] för att få sova själv» (74), »I skymassorna över Rosenbad 
öppnades en ljus månbristning . . .  Ute över Mälaren seglade långsamt ett 
rödviolett moln för sig själv, lösryckt från de andra» (90 — här projicerar 
doktorn sin egen längtan och ensamhet på vad han ser och låter det rödvioletta 
molnet vara ställföreträdande); »—Jag vill helst dö», sade hon. / »Solen drunk
nade småningom i det grå töcknet» (127), »Hösten härjar mina träd -------- ;
Molnen fara i tunga skockar över taken, och jag ser aldrig solen» (174);
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här finns den uttalade symboliken: »Skyarna formade sig till gestalter, de 
blevo till en vild jakt av smutsiga röda djävlar, som tutade i lurar och visslade 
och skreko . . .  och gjorde alla sorters hor. Och medan jag satt där brast jag 
plötsligt i skratt: jag skrattade åt stormen. Jag tyckte den gjorde för mycket 
väsen av affären [mordet]» (143); här finns, slutligen, rymden som ackom
panjemang till huvudtemat: »Musiken började förspelet till Lohengrin. Den 
gångna dagens skyar hade drivit undan och lagrat sig i rosiga strimmor vid 
horisonten, men där uppe hade rymden blånat till ett djupt oändligt blått, blått 
som denna underbara m usik.-------- I orkestern bröt just nu det hemlighets
fulla ledmotivet igenom: ’Du skall icke fråga!’ » (163)

Ledmotivet till Lohengrin blir till slut doktorns egen bittra uppmaning till 
sig själv: »Icke fråga! Icke tänka!» Han som ständigt drivits att söka behärska 
sanningen och få tillgång till dess klara, oförfalskade ljus, misslyckas kapitalt. 
En ironisk sidobelysning till detta ger oss en lång dagboksanteckning på 
närmare fyra sidor, där månen eller månsken nämns 25 gånger. Stycket 
understryker den betydelse månen har för människans fantasi och känsloliv, 
men slår sedan undan grunden för hennes trygga tro på månens egenskaper 
genom att påpeka att den inte lyser av egen kraft utan med lånat ljus. »Ar du 
dömd som förfalskare — har du förfalskat solskenet?» frågar doktorn månen, 
och tillägger: »I sanning, det är icke något litet brott. Den som blott vore 
säker att aldrig begå detsamma.» (98) Ett likadant avslöjande drabbar natten, 
den som de gamla gallerna hyste så vackra tankar om, »Den stora, oändliga 
natten». Den är i verkligheten bara »den smala koniska skuggan av vår lilla 
planet. En liten spetsig kägla av mörker mitt i ett hav av ljus. Och detta 
ljushav, vad är det? En gnista i rymden. Den lilla ljuskretsen kring en liten 
stjärna: solen.» ( 115 )  Av denna anledning menar jag att ordet natt i doktorns 
dagboksanteckningar implicerar rymden i uttryck som »Därute hänger den 
stora blå natten» (8), »den blå natten vakar därute» (10), »Midsommarnatt. 
Ljusa, blå natt» (18, 24), osv.

Låt mig komplettera ovanstående exempel med lite statistik. När det gick 
upp för mig att rymdfenomenen spelar en så avgörande roll i romanen, beslöt 
jag mig för att räkna antalet gånger sol, måne, stjärnor, himmel (rymden, det 
blå), natt (i fall där rymden impliceras), moln, skyar och blixt förekommer i 
texten.1 Det visade sig att i genomsnitt vart 280 ord är ett rymdord. Det 
säger inte mycket som isolerad statistisk upplysning men blir intressantare när 
man jämför den med de respektive frekvenserna i fyra andra ungefär samtidi-

1 Jag har vid framräkning av ordfrekvenserna 
använt samma metod som i min avhandling 
Stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans roma
ner, 19 7 1, s. 106, men avstår här av utrym- 
mesbesparande skäl från att trycka tabellerna. 
Beträffande själva orden har jag utgått från de
i min text nämnda rymdfenomenen i alla före
kommande varianter. Ett litet axplock ur listan

ger: det blå, den stora blå natten, rymden, 
himlens blå, sommarnattsskymningen, stjärn
himmeln, ljushav, moln, rosendimmor, skytra
sorna, skyhimmel, stjärna, Kräftan, Lejonet, 
Jungfrun, planeter, solen, soluppgång, sol
sken, månen, månbristning, månsken, månlju
set, månstrålarna, månskymning.
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ga böcker, som valts just med tanke på att de är tidstypiska. I Herman Bangs 
VED VEJEN (1886) är vart 745 ord ett rymdord, i Selma Lagerlöfs EN 
H ERRGÅRD SSÄGEN  (1899) är vart 971 ord ett rymdord och i Hjalmar 
Bergmans SOLIVRO (1906) är vart 765 ord ett rymdord. Bang är medtagen 
som impressionist och stämningsmålare, Lagerlöf och den unge Bergman som 
nittitalist respektive symbolist; av allihopa kunde förväntas ett rikligare bruk 
av rymdord. Att Söderbergs Doktor Glas (1905) har mellan två och tre gånger 
fler rymdord än dessa andra romaner är, enligt min mening, betecknande för 
vilken avgörande roll rymden spelar i hans bok. I sanningens namn måste jag 
dock rapportera att i Per Hallströms PURPUR (1895), det fjärde jämförelse
objektet, är vart 247 ord ett rymdord. Det är ändå på sitt sätt intressant att 
notera att den sansade intellektuelle författaren Söderberg med en rymdords- 
frekvens i Doktor Glas på 280, kommer mycket nära Hallströms exotiska 
berättelser, som med sina medeltida och österländska ämnen framstår som 
intensivt måleriska och i vilka det flödar av starka färger, solljus och stjärn- 
glitter.2 * * * &

Eftersom det varit min önskan att renodla rymdfrågan, är ordet regn inte 
medräknat i statistiken, trots att det är nära besläktat med rymdfenomenen 
och stundom uppenbarligen har ett symbolvärde i relation till solen, t. ex, när 
den efter solen och sanning törstande doktorn skriver: »Det regnar alltjämt. 
Dagar som dessa äro släkt med allt hemligt gift i min själ.» (67) Ett annat 
kontrastivt exempel utgörs av två, man frestas säga parallellstycken. Det 
första är skrivet samma dag som ovan citerade stycke: »Blåsten ruskar om i 
träden på kyrkogården, och regnet skvalar [— — —] nere bland gravarna går 
församlingens kyrkoherde försiktigt genom smutsen med paraply och galo- 
scher, och nu kryper han in genom den lilla dörren till sakristian» (66), det 
andra lyder: »Välsignade sol, som förmår leta dig ner till oss, ända ner till 
gravarna under träden ...»  (76) Det är alldeles uppenbart att det förmörkande 
regnet kopplas samman med den försiktige och löjeväckande galoschförsedde 
prästen, vilken som representant för en förstockad kyrka utgör den absoluta 
motsatsen till den välsignade solen-sanningen.

Vad denna artikel vill ta fasta på är att Söderberg både använder sol, måne 
och stjärnor i explicita resonemang och dessutom, på ett så skickligt och

2 Den intresserade kanske frågar sig hur det
förhåller sig med Söderbergs andra skönlitte
rära verk. Rymdordsfrekvenserna ser ut på
följande sätt: Förvillelser (1895) 4 I2 > Preludier
& Historietter (1898) 385, Martin Bircks ung
dom (1901) 339, Doktor Glas (1905) 280, Den 
allvarsamma leken (19 12) 6 3 1, dvs. vart 4 12  
ord, vart 385 ord, osv., är rymdord statistiskt 
sett. I samtliga fall förutom Den allvarsamma 
leken, är frekvensen betydligt högre än i ro
manerna av Bang, Lagerlöf och Bergman. Det 
skulle jag vilja förklara med att Söderberg dels

målar stämningar och dagrar (vilket Bang i och 
för sig också gör) där just ljuset och rymden är 
viktiga faktorer, dels att han med sin filosofis
ka läggning låter de olika rymdfenomenen re
presentera de livsgåtor som gäckar honom. Att 
poeter med förkärlek skriver om stjärnor vet vi 
ju, vilka filosofiska eller religiösa ståndpunkter 
de sedan må företräda; se t. ex. Carl Fehrmans 
essä »Döda stjärnors ljus» i Poesi och parodi, 
1957, och Carl-Erik af Geijerstams essä »Om 
stjärnor i Vilhelm Ekelunds lyrik» i Ekelund- 
studier 19 12 -7 6 .



naturligt sätt att det för många läsare är omärkbart, låter rymdfenomenen 
utgöra ett ständigt ackompanjemang till doktorns berättelse och hans slutliga 
och dyrköpta övertygelse: »Du skall se på din värld från din egen synpunkt 
och icke från någon tänkt punkt ute i rymden.» (i 16)3 

Från att ha varit inriktad på konkreta ord kommer artikeln nu att röra 
centrala inslag i romanen som knyter an till rymden.
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Kärleken som smuts och lidande
Dr Glas’ största existentiella problem är kärleken, och det finns av den 
anledningen skäl att rekapitulera några fakta ur romanen.

Den dagboksskrivande doktorn, som vid fyllda trettitre år aldrig varit när en 
kvinna, sitter vid sitt nattliga fönster och minns en kvinna han sett samma dag 
på sin aftonpromenad. För några år sedan då hon var jungfru gav hon honom 
en sömnlös natt i present; nu ser hon tarvlig och slocknad ut. Han reflekterar 
att ur människors längtan efter kärlek har kulturen spirat upp, att all konst, 
dikt och musik har druckit ur denna källa, att alla föremål med estetiskt värde 
stammar från drömmen om kärleken. Men att å andra sidan allt som står i 
samband med drömmens förverkligande och med driftens tillfredsställelse 
»inför vår instinkt [är] något oskönt och oanständigt» (14). Och han beskriver 
sin reaktion då han som gosse för första gången på skolgården fick höra ’hur 
det går tilF: »Jag hade alltid känt ett stort förakt för de dåliga gossar, som 
brukade rita fula ord på väggarna och planken. Men i den stunden var det mig 
som om Gud själv hade ritat något fult på den blå vårhimmeln, och jag tror 
egentligen att det var då jag först började undra, om det verkligen fanns någon 
gud.» (12) Låt oss i förbigående notera axxden stora blå natten (rimligtvis tänkt 
som rymd) bildar fonden till doktorns nattliga funderingar om livet och 
kärleken, liksom det är den blå vårhimmeln som smutsas av könsaktens grov
het.

Några dagar senare sitter doktorn igen vid sitt fönster och tänker på den 
obetvingliga naturdrift som kan driva människor till förargelseväckande bete
ende t. o. m. på en kyrkogård och som överhuvudtaget driver dem till både 
galenskaper och otroliga umbäranden, och han tillägger: »Blott mig har den 
ännu inte drivit till någonting.» (24) Men som bekant skall han inom kort begå 
ett mord för en kvinnas skull. En gång i ungdomen kysste han en ung flicka en 
ljuv midsommarnatt, men hon drunknade kort därpå. Sedan dess har livet 
dragit honom förbi. Det säger mycket om hans situation att Helga Gregorius’ 
älskare Klas Recke inger honom bitter avund därför att det »problem som 
förgiftade min ungdom och som tynger mig ännu långt in i mannaåren, har för 
honom löst sig av sig själv [-------- ] aldrig har han stått i valet mellan hunger 3

3 Parentetiska sidhänvisningar till Söderbergs 
arbeten hänför sig till Samlade skrifter.
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och ruttet kött» (33). När Glas blir medveten om Helgas ljuvhet, undertryc
ker han länge sitt begär, som istället bryter fram i drömmar. Hans närmast 
patologiska avsky för pastor Gregorius har säkert inslag av Oidipuskomplex, 
skickligt antytt av Söderberg.4

I fråga om Helga Gregorius själv kan vi notera den ödesdigra roll livets 
erotiska sida spelat för henne; hon stötte bort den man hon höll av och gifte 
sig av religiös masochism med en gammal präst, som hon hoppades skulle få 
hennes förment syndiga sinnliga längtan och drömmar att slockna, men hon 
upptäcker snart att han »icke [kunde] döda mina drömmar, han kunde bara 
smutsa dem» (43). Hon blir inom kort en otrogen hustru som tvingas kon- 
spirera med husläkaren för att slippa undan sin mans krav.

Om pastor Gregorius’ existentiella läge vet vi endast att han har ett starkt 
och ångestmättat begär efter sin hustru, så starkt att han inte kan avstå ifrån att 
kräva sina »rättigheter» av henne. Ja, det går så långt att han emot husläkarens 
uttalade ordination tvingar henne till samlag: »Han tiggde och bad; han grät. 
Han talade om att hans salighet stod på spel, han visste inte vilka svåra synder 
han kunde komma att begå, om hon inte gjorde honom till viljes.» (137) Han 
är med andra ord en utmärkt illustration till doktorns tes att driften kan driva 
den ärbaraste människa till ytterligheter.

Solen och erotiken
Den nödsituation romanens huvudkontrahenter befinner sig i är i sig själv nog 
att driva doktorn till att söka ett SVAR på varför människorna skall behöva ha 
det så här, men den förstärks dessutom av problemen abort och barmhärtig- 
hetsmord, som han stöter på i sin praktik. Han behöver ett svar, och mänsk
ligheten har av hävd riktat sina frågor till himmelen. Både den platonska 
idévärlden och den mosaisk-kristna religionstraditionen förlägger sanningen 
till den överjordiska sfären. Det faller sig därför helt naturligt att Söderberg, 
om han än tagit avstånd från mytologiska och religiösa föreställningar, låter sin 
fiktive jagperson använda traditionella bildliga och rumsliga kategorier. Dr 
Glas, som är ateist, låter solen uppe i himlen överta allmaktens symbolvärde 
som centrum för allt vetande och all visdom. Men dessutom fungerar solen 
som bild för den sinnliga kärleken, ett vackert bevis på att kärleken och 
sanningen är de två utan jämförelse viktigaste sakerna i doktorns (och Söder
bergs) tankevärld.5

Tre gånger kopplas solen samman med kärlekslidelse på ett sätt som 
måste betecknas som ledmotiviskt. Solen är förstås den ursprungliga elden

4 Tom Geddes har i sin uppsats »Hj. Söder
berg: Doktor Glas», Studies in Swedish Litera
ture, Nr 3, University of Hull, 197 5, s. i6 f., 
berört doktorn och Oidipuskomplexet.
5 Jfr Söderbergs yttrande i en essä om Arne

Garborg: »Det är endast två ting, har någon 
sagt, som det i längden intresserar människor
na att skriva böcker om: religionen och kärle
ken», citerat av S. Rein, Gertrud, 1962, s. 59.
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och elden som kärlekssymbol är klassisk.6 Därför är det helt naturligt att 
doktorn inom sig hörde den gamla visan »Det brinner en eld, han brinner så 
klart, han flammar som tusen kransar», när han för tio år sedan upplevde en 
flickas närhet en midsommarafton. Det intressanta är emellertid att sedan de 
dansat och väntat på soluppgången, så kysser de varann: »under tiden steg det 
ett skimmer över hennes ansikte, först svagt, sedan starkare, till sist som ett 
våldsamt eldsken [...]  och när vi så äntligen hade kysst den långa kyssen till 
slut, stodo vi kind mot kind och stirrade häpna rakt in i solen [min kursiv], 
som bröt fram ur molnskockarna i öster» (28 f.) Motivet återkommer för 
andra gången i samband med en dröm vari doktorn mördat prästen, 
varpå dennes hustru, som är helt naken, räcker honom en knippa mörka 
blommor med ett tvetydigt leende. Då doktorn sträcker armarna emot 
henne stiger hennes älskare fram och förklarar honom häktad. Men dok
torn pekar på fönstret: »Ett rött eldsken slog in genom rummets bägge 
fönster, det var plötsligt ljust som mitt på dagen, och en kvinnoröst, som 
tycktes komma från ett annat rum, jämrade och kved: världen brinner, världen 
brinner!» (64) Då vaknar han, och dagboken fortsätter: »Morgonsolen [min 
kursiv] stod rätt in i rummet, jag hade inte dragit ned gardinen på kvällen då 
jag kom hem.» (65) Motivet uppenbarar sig för tredje gången straxt före 
mordet, då doktorn i desperation frågar sig vad det är för ett gissel som gör att 
människan ständigt drivs av sin begäran att fråga om allting, att se det utifrån 
och uppifrån (en klar hänvisning till solens evighetsperspektiv som straxt skall 
behandlas). Han fortsätter: »Vart bär det hän, hur skall det sluta? Jag måste 
tänka på den klagande kvinnorösten som jag hörde i min dröm, jag hör den 
ännu i mina öron, en gammal, förgråten kvinnas röst: världen brinner, världen 
brinner!» (116 ) Och så tillägger han de avgörande orden: »Du skall se på din 
värld från din egen synpunkt och icke från någon tänkt punkt ute i rymden» 
(min kursiv). Här sammansmälter solen som erotisk symbol med solen som 
sanningsbild; den är visserligen inte nämnd vid namn men är närvarande 
genom hänvisningen till drömmen och de upprepade klagoorden.

Solen, sanningen och evighetsperspektivet
Efter mordet är begånget får doktorn höra Markel säga de tänkvärda orden: 
»det är med sanningen som med solen: dess värde för oss beror uteslutande på 
den rätta distansen. Om tänkarna finge hållas, skulle de styra vårt klot rakt in i 
solen och bränna oss till aska.» (158) Det är med andra ord förenat med 
livsfara för människan att tro att hon kan lösa sina problem genom ren

6 Jfr Bure Holmbäcks Det lekfulla allvaret, 
1969, not 44, s. 33 i f . ,  om elden som symbol 
för kärleken i Doktor Glas.
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tankeverksamhet.7 I motsats till Hen i kärlek så framgångsrike Klas Recke, 
som aldrig haft tid »att låta reflexionen drypa gift i sitt vin» (33), är emellertid 
doktorn en utpräglad tänkare, vorden mördare genom beslutsmässig över
läggning och reflexion, och en av hans sista förtvivlade dagboksanteckningar 
lyder: »Icke gissa gåtor! Icke fråga! Icke tänka! Tanken är en syra som fräter. 
Du tänker i början, att den blott skall fräta på det som är murket och sjukt och 
som skall bort. Men tanken tänker inte så: den fräter blint.» (170) Och han 
fullföljer Markels parallellisering av sanningen och solen: »Vi välsigna solen, 
därför att vi leva just på det avstånd ifrån den som är oss nyttigt. Några 
millioner mil närmare eller längre bort, och vi skulle förbrinna eller förfrysa. 
Om det nu vore med sanningen som med solen?» (170)

I den här romanen är solen alltså inte bara sanningssymbol i allmänt veder
tagen mening utan den representerar också ett upphöjt evighetsperspektiv på 
jordelivet, tack vare det astronomiska avstånd varpå den befinner sig från 
jordklotet. Det är f. ö. svårt att inte betrakta doktorns förnamn Tyko som en 
anspelning på astronomen Tycho Brahe, liksom efternamnet Glas osökt för 
tanken till en kikarlins. Det astronomiska perspektivet uttalas direkt för första 
gången vid ett groggsamtal mellan doktorn, Markel och Birck. Markel påpe
kar att man kan gå en natt på Drottninggatan och tänka storartade tankar tills 
man råkar få se en liten stjärna lysa och blinka, varpå man förstår att man lika 
gärna kan glömma tankarna strax; eller undrar man om man verkligen gör rätt 
i att supa ihjäl sig, då man plötsligt ser en stjärna spegla sig i rännstenen, varpå 
det »med ens står [ ...]  klart för en hur löjligt oviktig hela frågan är» (84). 
Glas avråder honom skämtsamt från att betrakta sitt fylleri under evighetens 
synvinkel, med hänvisning till att om den lilla stjärnan i sin tur föll på idén att 
betrakta sig sub specie aeternitatis skulle den kanske finna sig för obetydlig för 
att lysa längre. Resonemanget avrundas av Birck, som säger sig minnas att 
evighetens synpunkt är förbehållen Vår Herre: »Och det är kanske därför han 
har upphört att existera. Receptet var visst för kraftigt till och med för 
honom.» (83) Under skämtets täckmantel uttalas här explicit för första gången 
övertygelsen att evighetens synvinkel är oförenlig med fortsatt liv. Det är 
intressant att här åberopa den dikt skriven av Martin Birck (i boken som bär 
hans namn), som vållade hans mor sådana bekymmer.8 Den är ställd till en 
Gud som tilltalas »Du däruppe» , och som på precis samma sätt som solen står 
ovan- och utanför världen och människorna utan att träda i någon som helst 
relation till dem. Guden i dikten liksom solen i romanen Doktor Glas befin
ner sig ute i rymden. Guden i dikten låter utan urskiljning det Goda och det 
Onda drabba världen och ser till båda »med lika välbehag!», och har därige
nom en förödande inverkan på människan och hennes samvete, »det själens 
underbara, sköra ur / som visar Gott och Ont». Martin frågar: »Är det din

7 Bure Holmbäck skriver träffande (op. cit., kä, att ’frågä, är hela hans författarskap präglat 
s. 19 1) »Samtidigt som Hjalmar Söderberg så- av denna drift».
lunda outtröttligt betonar det olyckliga, farliga 8 Martin Bircks ungdom, Samlade skrifter 3, 
och fruktlösa i människans behov av att ’tän- s. 1 17 .
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vilja / att dana om mig efter ditt beläte? / Var detta tydningen du gav åt ordet: / 
Den Gud har sett, han måste döden dö?» Det är uppenbart att människan 
skulle mista sin mänsklighet i bästa mening, »allt det i mig, som är av mänsklig 
adel», att hon skulle dö om hon bleve en avbild av sin Gud, liksom hon skulle 
dö om hon kom för nära solen.

Romanens logik och textens inneboende konsekvens bevisar obönhörligt 
att doktorn överträtt gränsen för mänskligt vetande och ansvar och att han 
räknat fel i fråga om mordhandlingen.9 Det farliga astronomiska perspektivet 
framstår som bokens all tö ver skuggande ledmotiv, vilket ännu ett citat ur 
doktorns plågade anteckningar ger belägg för:

»Å, vad är det för en pest som har gripit människorna att fråga om allting 
vad det är. Vad är det för ett gissel som har piskat dem ut ur den övriga 
syskonringen av krälande och gående och springande och klättrande och 
flygande varelser på jorden, ut att se på sin värld och sitt liv uppifrån, utifrån 
[min kursiv], med kalla främmande ögon [...]»  ( i i5 f .)  Och han tänker på 
den förgråtna kvinnorösten som i hans dröm kved: världen brinner, världen 
brinner! (en uppenbar hänsyftning på att människorna styrt klotet för nära 
solen). Fortsättningen lyder: »Du skall se på din värld från din egen synpunkt 
och icke från någon tänkt punkt ute i rymden» (min kursiv, 1 16).

Det är nog ingen slump att samma dagsanteckningar för io augusti som just 
citerats, inleds med reflexionen: »Ett ur utan visare har något utslätat och tomt 
som erinrar om ansiktet hos en död.» (114 ) Doktorn har hos en urmakare 
inköpt en tom boett med en gammal vacker urtavla utan visare, och i den 
tänker han nu bevara sina giftpiller. Bilden är verkligen utsökt; eftersom 
evigheten är tidlös är uret utan visare en bild av evigheten.10 Dessutom säger 
han att uret påminner om ansiktet hos en död, dels, förmodligen, för att en 
död tillhör evigheten, dels för att det var ur evighetens farliga synvinkel som 
Glas fattade sitt beslut att mörda pastor Gregorius. Kopplingen mellan 
det giftförvarande, dödsbringande visarlösa uret å ena sidan och den 
på-allt-för-nära-håll livshotande solen å den andra, understryks ytterligare av 
att bägge är cirkelrunda till formen och av att solen själv kan betraktas som 
bildligt talat ett ur utan visare, eftersom den lysande himlakroppen i sig själv 
är tid- och visarlös, fastän man på jorden med dess hjälp kan mäta tiden.

Vid sin hemkomst efter mordet känner sig doktorn tom och lätt som ett

9 Visserligen talar Söderberg i ett brev till 
Carl Laurin om »tyrannmord» i samband med
Gregorius, då han försvarar sig mot kritik av 
boken och till synes rättfårdiggör mordhand
lingen. Men här är bara att konstatera att vad 
en författare säger om sitt verk i efterhand 
ibland har mycket litet med saken att göra. 
Faktum kvarstår att romantexten otvetydigt 
bevisar att Glas överträtt gränsen för mänskligt 
vetande och ansvar. Bo Bergman citerar delar 
av brevet i Hjalmar Söderberg. Minnesteck
ning, 19 5 1, s. 144.

10 Här finns en uppenbar länk med Martin 
Bircks dikt där den moraliskt indifferente Gu- 
den-bortom-världen / Guden-i-evigheten ska
dar människosjälens »underbara, sköra ur / 
som visar Gott och Ont». Samvetsuret ger 
m. a. o. inte utslag längre, liksom doktorns ur 
inte längre visar tiden. Jfr  även anekdoten i 
M BU , s. 140, där en man som hamnat i helve
tet frågar vad klockan är; »då stod djävulen vid 
hans sida och log och höll upp för honom ett 
ur, som icke hade några visare. Tiden var ute, 
evigheten var inne.»
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urblåst ägg, och fortsätter: »Nyss, då jag [ ...]  såg mig själv i spegeln, studsade 
jag inför uttrycket i mitt ansikte: något visst tomt och utslätat, något, jag vet 
inte vad, som kom mig att tänka på uret utan visare, som jag bär i min ficka.» 
(134) Vi har just konstaterat att uret utan visare syftar på solen och evigheten, 
och det måste utan tvekan vara så att doktorn vet med sig att han planerat och 
utfört sin mordhandling som vore han höjd ovanför mänsklig moral och i 
stånd att fatta beslut ur en högre visdoms synpunkt. Det är därför svårt att inte 
se det som en förlängning av metaforiken när doktorn medan han väntar på att 
giftet skall verka på pastorn, tappar sin riktiga klocka i marken, varvid glaset 
går sönder. Det visar sig också att doktorns liv genom mordet bildligt talat slås 
i spillror. »Från mörker till mörker», skriver han två gånger om sin slutliga 
situation (168, 17 1). Han hade tilltrott sig en klar överblick över situationen 
och att ha fattat ett förnuftigt beslut. Ändå tog han fel. Mordet förde honom 
ännu längre bort från mänsklig gemenskap än han tidigare befann sig, han kan 
ju inte bekänna för Helga vad han gjort, han tycker att alla människor går med 
mask. Intellektuellt är han på det klara med att hans sanningslidelse gjort 
bankrutt, att sanningen liksom solen tillhör en för människan oåtkomlig 
dimension. Ändå kan han inte undertrycka sin känslomässiga evighetslängtan 
när han på slutet blickar upp mot Helgas upplysta fönster och tänker: »Å, om
jag vore d är--------Men inte som en början, en första gång, utan som ett led i
en lång god vana. Allt, som har en början, har också ett slut. Det skulle varken 

fä  ha början eller slut.» (Min kursiv, 172 f.)

Medvetenhet och vilja
Intellektuell medvetenhet är ett honnörsbegrepp för doktorn. Han skriver: 
»Många gånger har drömmar avslöjat för mig önskningar, som jag icke ville 
önska, begär som jag icke ville veta av vid dagsljus. De önskningarna och
begären har jag sedan vägt och prövat/ fullt solsken (min kursiv) --------Det är
en av grunddrifterna i mitt väsen att icke tåla något halvmedvetet och halvklart 
hos mig själv ...»  (10 1) Han vill känna att han helt behärskar sig själv 
intellektuellt, men det hör till bokens skickliga dialektik att Söderberg låter 
sina andra resonörer framhålla åsikter som på ett ironiskt sätt belyser och 
vederlägger doktorns påståenden. I anslutning till hans ord ovan om att inte 
tåla något halvmedvetet och halvklart hos sig själv får vi ställa Markels obser
vation att »cellerna i vår kropp veta lika litet som små barn någonting om 
’lycka’ eller ’frälsning’ eller ett ’verk’. Och det är de som bestämmer vår 
strävan — — — den omedvetna delen av vår varelse är tusenfalt större och 
mäktigare än den medvetna, och det är den som ger utslaget.» (89)

Också Helga Gregorius bekräftar tesen om cellernas supremati i motsats till 
den medvetna viljan och förnuftet när hon berättar att hon strävat att förstå 
livet och moralen och läst böcker i denna avsikt, men ändå kommit fram till
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»att om liv och död visste ändå ingen någonting». Men, tillägger hon: »på sista 
tiden har jag fått veta mer om mig själv än förut i hela mitt liv. Jag har lärt 
känna min kropp. Jag har lärt mig känna och förstå, att min kropp är jag.» 
(130) Trots att doktorn i likhet med mänskligheten i övrigt enligt detta synsätt 
är bestämd av sina celler, har han hela sitt medvetna liv sökt att behärska och 
distansera sig från sitt spontana, mänskliga driftsliv, sina »celler», och ersätta 
dem med reflexion och tankeverksamhet. Och man frågar sig om romanens 
läsare bör uppfatta doktorns försök att analysera sina motiv, ja, hela dagboks- 
författandet, som ett kapitalt självbedrägeri, av Söderberg framställt med den 
finaste ironi? Drivs han obevekligt att handla av inresekretoriska skäl förknip
pade med fru Gregorius, medan hans intellekt febrilt rationaliserar och syste
matiserar och helt felaktigt tror sig behärska förloppet? Hur bör vi uppfatta 
doktorns i själanöd och självrannsakan nedskrivna ord efter mordet: »jag 
kunde inte finna annat än att den rösten, som jag till sist lydde, var den som 
hade den rätta klangen [...]  Den andra rösten var den klokaste, men jag skulle 
ha mist den sista aktningen för mig själv om jag lytt den» (169), när vi ställer 
dem mot hans upplevelse under begravningsakten för mordoffret: »jag kände 
att jag i grunden icke visste mera därom [dvs. anledningen till frånfället] än
någon annan [--------] Jag kände min ’handling som länk i en kedja, som våg i
en rörelse [ ...]  Jag kände nödvändighetens lag». (i54 f.) Å ena sidan anser sig 
Glas ha handlat som länk i en lång, determinerad orsakskedja, å den andra 
menar han sig ha valt mellan två stridiga inre röster. Kanske ger boken uttryck 
för ett plågsamt och för Söderberg själv bekant dilemma: spänningen mellan 
naturvetenskapligt färgad determinism å ena sidan och individens ovedersäg
liga känsla av att behöva fatta beslut och ansvara för sina handlingar å den 
andra.11

I alla händelser är doktorn väl medveten om den kunskapsteoretiska svårig
heten — för att inte säga omöjligheten — av att klart och rationellt uppfånga 
och beskriva verkligheten eller »sanningen». Han anför som tidigare nämnts 
(ovan s. 8) exemplet månsken och erinrar sig de många olika betydelser det 
haft för honom alltsedan barndomens trygga Tomtemåne, ungdomens Cho- 
pinmåne, studentårens Uppsalamåne, osv. »Och vad är månskenet?» frågar 
han. »Solsken i andra hand. Försvagat, förfalskat.» (98) Det blir så småningom 
hans djupt pessimistiska slutsats att »tanken är en syra som fräter» (170) allt 
den kommer åt. Utströdda i hans dagboksanteckningar finns exempel på saker 
och begrepp som det klara förnuftet gnagt sönder; inte bara månljuset avslöjas 
som förfalskat solsken utan Immanuel Kant avslöjas i utvecklingslärans per
spektiv som nära släkting till orangutangen (97), antikens oändliga natt avslö
jas som den smala koniska skuggan av vår planet och själva solen visar sig vara 
en liten stjärna ( 1 1  3).

Långt ifrån att ha uppnått insikt och visdom genom sina cerebrala bemö

11 Bure Holmbäck berör viljeproblematiken i 
Doktor Glas på s. 18 1 f. i Det lekfulla allvaret.
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danden, avslutar doktor Glas sin dagbok som en tomhänt brottsling.12 Och det 
är just med rymdsymbolik som han tar avsked på bokens sista sida: »Molnen
fara i tunga skockar över taken, och jag ser aldrig solen [--------] snart kommer
[...]  snön [--------] Den skall vara välkommen. Låt den komma. Låt den falla.»
(Min kursiv.)

En annan Hjalmar lät en roman som utkom ett par år senare utmynna i en
snarlik symbolik: »Där ute föll snön på nytt [--------] Han log mot den vackra,
kalla, tysta snön. / Såg flingorna falla, såg flingorna falla. / Och drömde om 
döden. — / Som är så olik alla drömmar.»13 2

Skillnaden är väl bara den att för drömmaren är döden trots allt ett löfte, för 
tänkaren Glas är den blott en handfull stoft.

12 Bo Bennich-Björkman skriver: »Boken 
Doktor Glas genomsyras av en tveksamhet rö
rande tänkarens möjlighet att överblicka verk
ligheten — inklusive det egna jagets sätt att 
reagera — i tillräcklig grad för att genom en 
intellektuellt kalkylerad handling öka lycko- 
mängden» (i uppsatsen ’Sanning och lycka i

Hjalmar Söderbergs författarroll’ i Från Snoil- 
sky till Sonnevi. Litteraturvetenskapliga stu
dier tillägnade Gunnar Brandell, 1976, s. 114). 
Frågan är om man ens kan tala om tvekan, mig 
förefaller det snarare vara en övertygelse.
13 Hjalmar Bergman, Blå Blommor, SS I, s. 
4 17 .
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