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1. Inledning 

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställningar 

The Strange Case of Dr Simmonds & Dr Glas (2002) av Dannie Abse. Gregorius (2004) av 

Bengt Ohlsson. Mordets praktik (2009) av Kerstin Ekman. Helgas offer – dagboksroman om 

ett brott (2007) av Bjarne Moelv. Jag, Helga Gregorius (2008) av Birgitta Lindén. Dosan, 

Helga Gregorius berättelse (2013) av Helena Sigander. Glasmannen (2014) av Johan Kling. 

Sigillet, Helga Gregorius berättelse (2019) av Helena Sigander. 

 

Dessa åtta titlar är de romaner som de senaste tjugoen åren har haft som syfte att skriva om, 

addera till eller helt vända upp och ner på Hjalmar Söderbergs omdebatterade roman Doktor 

Glas, som publicerades för första gången 1905. En av dem är skriven på engelska (Abse), fyra 

av dem utgår från den kvinnliga huvudkaraktären Helga Gregorius perspektiv (Moelv, Lindén 

och Sigander), två av dem är skrivna som fortsättningar eller metakommentarer på Söderbergs 

berättelse (Ekman och Kling) och den sista, tar på sig att skriva om berättelsen utifrån den 

avskydde pastorn Henrik Gregorius perspektiv (Ohlsson). Till denna lista av Söderbergska 

omskrivningar kan vi även lägga till För Lydia (1973) av Gun-Britt Sundström, i vilken 

berättelsen om Arvid och Lydias stormande kärlekshistoria från Den allvarsamma leken (1912) 

har förflyttats till 70-talet och skildras utifrån Lydias perspektiv.  

 

Något speciellt, något kittlande, kanske till och med något ofullständigt tycks finnas i det sätt 

varpå Söderberg skriver sina berättelser, i synnerhet Doktor Glas och Den allvarsamma leken, 

som lockar till omskrivningar och omtolkningar av ursprungsromanerna. Framför allt verkar 

det finnas något i Söderbergs kvinnoporträtt som kräver fortsättning och utveckling, och man 

skulle också kunna dra det så långt som till upprättelse, med tanke på att majoriteten av dessa 

texter har flyttat fokus från de manliga karaktärerna till de kvinnliga. Det verkar onekligen 

också som att det finns ett specifikt intresse för att låta den enigmatiska Helga Gregorius få 

redogöra för händelseförloppet i Doktor Glas utifrån hennes perspektiv, vilket Moelv, Lindén 

och Sigander alla tematiserar i sina romaner.   

 

Med tanke på denna uppsjö av Helgatolkningar, har jag funnit det intressant att undersöka hur 

det ursprungliga porträttet av Helga ser ut i Doktor Glas och därtill utröna vad det manliga 

berättarperspektivet kan ha för påverkan på uppfattningen av en kvinnlig karaktär. En sådan 

undersökning kan även göras i Ohlssons Gregorius, eftersom också den utgår från ett manligt 
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perspektiv och en manlig blick. Insikten om romanernas liknande utgångspunkter har gjort att 

jag insett det fördelaktiga med att jämföra och analyser de bilder som skapas av Helga i dessa 

verk. I analysen av dessa beskrivningar kommer jag att utgå från följande frågeställningar: hur 

skildras Helgagestalten i de två verken? Hur kan dessa beskrivningar tolkas utifrån begrepp 

såsom subjekt och objekt? Vad har berättarperspektivet för påverkan på karaktärgestaltningen? 

 

Med hjälp av ovanstående frågeställningar och de teorier som presenteras nedan hoppas jag 

kunna få en djupare inblick i de olika texterna och det sätt varpå de är skrivna och formulerade. 

Kanske kommer jag också kunna komma till insikt om varför just berättelsen om doktor Tyko 

Glas och människorna i hans omgivning genom åren fortsätter att vara föremål för 

omskrivningar och analys, trots att den publicerades för mer än hundra år sedan.  

 

1.2 Teori och metod 

Den teori som jag kommer att använda som mitt teoretiska ramverk och utgå från mest i min 

analys, är Simone de Beauvoirs teorier om kvinnan och hennes roll i relation till mannen, och 

mer specifikt om kvinnan som objekt och mannen som subjekt. Detta eftersom analysen 

behandlar skildringen och bilden av en kvinnogestalt utifrån ett manligt perspektiv. För att 

komplettera Beauvoirs teorier kommer jag också att kort presentera teorier av Gerard Genette 

om intertextualitet. Detta eftersom det är intertexter som jag har som primärmaterial och jag 

tror att dessa teorier kan öka förståelsen av sambanden de två texterna emellan och därmed 

också av de skillnader och likheter som blir tydliga i en jämförelse. Slutligen kommer jag också 

att använda mig av Shlomith Rimmon-Kenans teorier om fokalisering, för att kunna synliggöra 

vad berättarperspektiv och fokalisering kan ha för påverkan på karaktärsgestaltning.  

 

I Det andra könet (1973) beskriver Simone de Beauvoir dynamiken mellan mannen och 

kvinnan. Kvinnan existerar ständigt i relation till och i jämförelse med mannen och blir därmed 

”Den Andre”. Detta grundar sig i individens fientliga reaktion på ett annat medvetande: 

”subjektet framträder endast genom att motsätta sig, det söker hävda sig som det väsentliga och 

konstituera den andre som oväsentlig, som objekt.”1 Beauvoir menar att beståndet av kvinnans 

sekundära roll inte enbart är ett resultat av mannens förtryck utan också av ett samförstånd hos 

kvinnan, samt av det faktum att kvinnor inte har de möjligheter som krävs för att tillsammans 

 
1 Simone de Beauvoir, Det andra könet, 2. storpocketupplagan, Stockholm: Norstedts 2012, s. 27. 
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kunna skapa en gemensam enhet.2  Vidare skriver Beauvoir att ”varje subjekt hävdar sig konkret 

genom projekt som en transcendens, och kan bara fullborda sin frihet genom sitt ständiga 

överskridande mot andra friheter.”3 Kvinnans situation skiljer sig dock gällande detta, eftersom 

hon måste hävda sig med projekt i en värld där hon tvingas kvarvara i objektets position; 

”kvinnans drama är denna konflikt  mellan varje subjekts grundläggande anspråk på att placera 

sig som det väsentliga och de krav som ställs av den situation som konstituerar henne som 

oväsentlig.”4 Eva Gothlin förklarar Beauvoirs teorier kring detta i verkets förord: 
 

Att kvinnan varit den Andre betyder också att hon inte har betraktats som eller fått vara det självständiga 

subjekt alla människor har grundläggande förutsättningar att vara och som de enligt den existentialistiska 

etiken också borde få vara. […] Med Beauvoirs filosofiska terminologi tilläts inte kvinnan förverkliga 

transcendensen (la transcendance), i betydelsen att själv få forma sitt liv, att vara skapande. I stället blev 

immanensen (l’immanence) hennes lott; bevarandet och livets upprätthållande, repetitionen och 

reproduktionen. Kvinnan har därmed inte ”satt” eller ”placerat sig” (se poser) som subjekt i förhållande till 

mannen så som han har gjort i förhållande till henne.5 

 

I kapitlet ”Images of Women Criticism” i Literary Feminisms (2000) redogör Ruth Robbins för 

teorier kring kvinnogestaltning och kvinnoideal, samt gör en jämförelse mellan första vågens 

feminism och dagens fokus vad gäller bilder och skildringar av kvinnor. Robbins inleder med 

två citat, varav ett är från Beauvoirs Det andra könet; 

 
In woman dressed and adorned, nature is present but under restraint, by human will remoulded nearer to 

man’s desire. A woman is rendered more desirable to the extent that nature is more highly developed in 

her and more rigorously confined; it is the ’sophisticated’ woman who has always been the ideal erotic 

subject.6 (Robbins kursivering)  

 

Robbins diskuterar detta citat och menar bland annat att kvinnan måste fokusera på sitt yttre då 

det innefattar hennes kulturella status och värde. Vidare är skildringen av femininitet något 

potentiellt destruktivt, eftersom det bidrar till och upprätthåller synen på kvinnan som ett objekt, 

samt skapar en bild av kvinnan som är inkongruent med verkligheten.7 Vid en fortsatt 

diskussion kring Det andra könet pekar Robbins på Beauvoirs resonemang om hur 

 
2 Beauvoir 2012, s. 27–30.  
3 Beauvoir 2012, s. 37.  
4 Beauvoir 2012, s. 38.  
5 Eva Gothlin, ”Förord”, i Simone de Beauvoir, Det andra könet, 2. storpocketupplagan, Stockholm: Norstedts 
2012, s. 7 – 19, här: s. 17.  
6 Ruth Robbins, Literary Feminisms, New York: St. Martin’s Press 2000, s. 50.  
7 Robbins 2000, s. 51.  
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femininitetens tvetydighet hjälper till att skapa bilden av kvinnan som den Andre och ett objekt, 

då naturligt och sofistikerat kombineras; ”It is precisely the contradictions in the edifice of 

femininity which deny women individuated subjectivity, since the subject is supposed to exist 

as self-consistent and coherent. Thus a subject who inhabits contradictions is not quite a subject 

at all.”8 

 

Även om denna uppsats inte har som avsikt att gå in på de mer tekniska aspekterna av 

intertextualiteten mellan de två verken, anser jag ändå att det är relevant att betrakta de 

grundläggande teorierna kring intertextualitet för att få en ökad förståelse för relationen mellan 

de två texterna. I Palimpsests: Literature in the Second Degree (1997) använder Gerard Genette 

begreppet ”transtextuality”, vilket han definierar som ”all that sets the text in a relationship, 

whether obvious or concealed, with other texts”9, som en paraplyterm för fem olika men inte 

helt åtskiljbara sorter av intertextuella samband och förhållningssätt. Dessa former är 

intertextualitet, paratextualitet, metatextualitet, hypertextualitet och arketextualitet. För denna 

uppsats är dock endast begreppen intertextualitet och hypertextualitet aktuella. Intertextualitet 

innebär närvaron av ett verk i ett eller flera andra verk, ofta praktiserat genom en användning 

av citat och allusioner, men även plagiat. Vidare beskriver Genette hypertextualitet på följande 

sätt; ”By hypertextuality I mean any relationship uniting a text B (which I shall call the 

hypertext) to an earlier text A (I shall, of course, call it the hypotext), upon which it is grafted 

in a manner that is not that of commentary.”10 Hypertextualitet sker oftast då ett verk 

transformerar eller imiterar ett annat.11 

 

Eftersom min uppsats kommer att handla om perceptionen och den yttre upplevelsen av en 

specifik karaktär, kan begrepp ur den narratologiska terminologin vara relevanta att ta i 

beaktande. I Narrative Fiction (2002) behandlar Shlomith Rimmon-Kenan fokalisering som ett 

narrativt grepp, med avstamp i Genettes ”focalization”. I detta resonemang beskriver hon hur 

fokalisering har både ett subjekt och ett objekt, och hänvisar här till Bal; ”The subject (the 

’focalizer’) is the agent whose perception orients the presentation, whereas the object (the 

’focalized’) is what the focalizer perceives”.12 Rimmon-Kenan delar även upp fokalisering på 

 
8 Robbins 2000, s. 59.  
9 Gerard Genette, Palimpsests: Literature in the Second Degree, Lincoln: University of Nebraska Press 1997, s. 
1.  
10 Genette 1997, s. 5.  
11 Genette 1997, s. 7.  
12 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction: Comtemporary Poetics, London: Routledge 2002, s. 75. 
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ett antal olika sätt, varav ett är ”facets of focalisation”, vilka består av en perceptuell, en 

psykologisk och en ideologisk facett och vari den fokaliserande kan vara extern eller intern och 

kan se det fokaliserade inifrån eller utifrån. Den perceptuella facetten skapas med hjälp av två 

olika parametrar; tid och rum.13 Vidare utgår den psykologiska aspekten från den fokaliserandes 

kognitiva och emotionella ”orientation” gentemot det fokaliserade. Den kognitiva 

komponenten bestäms av huruvida fokalisatorns kunskap är begränsad eller obegränsad, medan 

den emotionella avgör om fokaliseringen är objektiv (extern) eller subjektiv (intern).14 

Slutligen, med den ideologiska facetten menas ”the norms of the text”, vilka i enklast fall 

presenteras utifrån den kombinerade berättaren och fokalisatorns perspektiv, som oftast 

framställs som överstående andra ideologier.15 I bland kan det dock se ut på annat sätt; ”In more 

complex cases, the single authoritative external focalizer gives way to a plurality of ideological 

positions whose validity is doubtful in principle.”16 

 

Slutligen; min metod kommer vara att genomföra en komparation av dessa två texter genom att 

läsa nära respektive text och fokusera på beskrivningen av Helga Gregorius. Mitt fokus på 

skildringen av Helga kommer vidare att utgå från de presenterade teorierna om kvinnan som 

subjekt och objekt, samt fokalisering. Jag kommer även att jämföra de båda texterna utifrån 

följande teman som jag menar är relevanta för att kunna strukturera upp och fördjupa min 

analys; infantilisering, voyeurism och utseende, och kärlek och äktenskap. 

 

1.3 Material  

I min uppsats har jag valt att avgränsa de texter jag behandlar till två romaner; Doktor Glas 

(1905) av Hjalmar Söderberg och Gregorius (2004) av Bengt Ohlsson, en avgränsning som 

känns lämplig för en kandidatuppsats omfång. Anledningen till att jag valde just Gregorius av 

de flertal omskrivningar som gjorts sedan Doktor Glas publicerades, är att jag har velat 

undersöka vad just den manliga blicken och perspektivet kan ha för påverkan på gestaltningen 

och upplevelsen av en kvinnlig karaktär. I dessa två romaner har vi alltså två olika mäns 

perspektiv att utgå ifrån, som sedan också lämpligtvis kan jämföras med varandra.  

 

 
13 Rimmon-Kenan 2002, s. 79.  
14 Rimmon-Kenan 2002, s. 80 – 81.  
15 Rimmon-Kenan 2002, s. 82 – 83.  
16 Rimmon-Kenan 2002, s. 83.  
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1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Om Doktor Glas 

Om Hjalmar Söderberg har det skrivits en hel del, vilket är att vänta när det handlar om en av 

den svenska litteraturhistoriens mest prominenta författare. Den omdebatterade romanen 

Doktor Glas har därtill också analyserats och diskuterats flerfaldigt i uppsatser, artiklar, essäer, 

etcetera. Mycket av detta har skrivits av och givits ut i samarbete med Söderbergsällskapet, 

vilket är ”ett litterärt sällskap för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans 

person och hans tidsmiljöer.”17 Bland dessa texter finns bland annat Läkarens plikt och 

moralens flytande tillstånd: synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (2010) med Nils 

O. Sjöstrand som redaktör och med bidrag av Bure Holmbäck, Lars O. Lundgren, Nils O. 

Sjöstrand, Björn Sahlin, Bertil Wikman, Hans Persson, Lars Sjöstrand, Kerstin Ekman, Majgull 

Axelsson, Lars Erik Böttiger, Tommy Olofsson, Carl Lindgren och Kaj Attorps, Viljans frihet 

och mordets frestelser: iakttagelse angående Doktor Glas (2003) av Nils O. Sjöstrand, Björn 

Sahlin, Lars Sjöstrand och Bure Holmbäck, samt Sjöstrands egna Stockholms nattblå himmel 

och pillrets onda kraft: staden, läkaren, nattvarden och giftet i Hjalmar Söderbergs Doktor 

Glas (2012). Lars O. Lundgren har också skrivit Liv, jag förstår dig inte: Hjalmar Söderbergs 

Doktor Glas (1987) i vilken behandlas allehanda infallsvinklar och aspekter av Söderbergs 

roman.  

 

1.4.2 Doktor Glas och intertextualitet 

Om Doktor Glas och intertextualitet har det också skrivits en del texter, dock bara uppsatser. 

Jana Aleksics skrev sin masteruppsats 2014: Doktor Glas Revisited. Transtextuella relationer 

mellan Söderbergs Doktor Glas, Ohlssons Gregorius, Ekmans Mordets praktik och Siganders 

Dosan, om Doktor Glas och tre av romanens omskrivningar utifrån teorier och begrepp så som 

hypertextualitet, rewriting och fanfiction.  

 

2016 lade Andrea Bressanelli fram sin masteruppsats Doktor Glas levande universum vid 

Stockholms universitet. I uppsatsen behandlar han transtextualiteten mellan Doktor Glas och 

fem av dess omdiktningar: Bengt Ohlssons Gregorius, Helena Siganders Dosa: Helga 

Gregorius berättelse, Kerstin Ekmans Mordets praktik, Dannie Abses The Strange Case of Dr 

Simmonds & Dr Glas och Johan Klings Glasmannen, med fokus på de två sistnämnda titlarna, 

vilka det inte har forskats eller skrivits lika mycket om.  

 
17 Söderbergssällskapet, https://www.soderbergsallskapet.se (2020-06-16). 
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1.4.3 Genus och fokus på kvinnor i Doktor Glas och hypertexter 

I ”’Se kvinnorna’. Marika Stiernstedt, Hjalmar Söderberg och den genuspolitiska kontexten i 

början av 1900-talet” reflekterar Catrine Brödje över bilden av den ”Nya kvinnan” som uppstod 

i början av 1900-talet och den förändrade genuspolitik som hörde därtill. En av de som 

teoretiserade kring detta var Ellen Key, och i Brödjes text sammanförs Marika Stiernstedts 

roman Lilas äktenskap och Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom och Doktor Glas mot 

bakgrund av tidens genuspolitiska diskussioner. Också romanernas intertextuella kopplingar 

till Ellen Key och Elisabeth Dauthendey, som båda var viktiga parter i det politiska samtalet, 

undersöks.  

 

Brödje inleder artikelns avsnitt om Doktor Glas med att bland annat hänvisa till Birgitta Holm, 

som menar att det verkliga mordoffret i romanen är den patriarkala sexualiteten; ”Det är 

mannens erotiska tolkningsprivilegium som ska undanröjas”.18 Vidare beskrivs hur det i 

romanen sker en förskjutning av genuspositioner i och med det att Glas intar en mer feminint 

kodad roll då han oftast befinner sig i sitt hem och till stor del passivt iakttar det som sker 

utanför hans fönster. Helga, å andra sidan, är då på väg att bli just den nya kvinnan, vilket 

Brödje menar märks då hon rör sig som hon vill; hon söker upp doktorn, hon träffar sin älskare, 

etcetera. När hon blir gravid är hon både ”stark och eftergiven”19 och då hennes affär med Klas 

Recke tycks avslutas i och med att han förlovar sig med en annan kvinna, hanterar Helga det 

själv.  

 

Kvinnans självbestämmelse över sin kropp är också något som kontinuerligt tematiseras i 

Söderbergs roman, enligt Brödje. Detta bland annat i det faktum att Glas är fast besluten att 

hjälpa Helga att få kontroll över sitt eget liv, och vilket han inser måste göras genom att han 

frigör henne från den ”av den manliga normen bestämda sexuella ordningen som hon är 

infångad i”.20 Genom att mörda Gregorius eliminerar Glas även den patriarkala sexualiteten, 

vilket gör att ”Helga befrias såväl från den patriarkala sexualiteten som makens målenskap över 

henne.”21 

 

 
18 Catrine Brödje, ”’Se kvinnorna’. Marika Stiernstedt, Hjalmar Söderberg och den genuspolitiska kontexten i 
början av 1900-talet”, Samlaren 2012, vol. 133, s. 223 – 241, här: s. 228.  
19 Brödje 2012, s. 230.  
20 Ibid. 
21 Brödje 2012, S. 231. 
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I ”Hjalmar Söderberg och romanen Doktor Glas: i samtidens genuspolitiska diskussioner”, 

kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola, ämnar Karsten Lindström föra 

en liknande analys som den av Brödje. Lindström undersöker hur det tidiga 1900-talets 

genuspolitiska och emancipatoriska diskurs kan ha påverkat Söderberg och Doktor Glas. 

Lindströms analys består huvudsakligen av en närläsning av Doktor Glas, som görs i jämförelse 

med verk och teorier av Ellen Key och Friedrich Nietzsche, vilka Lindström menar att 

Söderberg tematiserar i sin roman. Analysens fokus ligger dock framför allt på Glas som 

karaktär och aktör; ”Jag ämnar ur ett feministiskt perspektiv synliggöra att läkaren Tyko Glas 

handlande baserades på hans egen patriarkala kvinnosyn.”22 

 

Cecilia Lindström undersöker i sin examensuppsats ”Unga kvinnor och gamla män: En 

pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män” 

språkbruket vid manliga och kvinnliga gestaltningar i tre svenska klassiker: Hjalmar Söderbergs 

Doktor Glas, Moa Martinsons Mor gifter sig och Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien och 

hur detta bruk står i relation till könsstereotyper och respektive författares könstillhörighet.  

 

Det finns inte så mycket skrivet om Doktor Glas och romanens omtolkningar som fokuserar på 

Helga som karaktär, men ett befintligt arbete är Isabella Kubitsky Torningers kandidatuppsats 

”Helga registrerar, Doktor Glas spekulerar: Intertextualitet i Bjarne Moelvs Helgas offer – 

dagboksroman om ett brott och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas”. I uppsatsen studerar 

Kubitsky Torninger intertextualiteten de två verken emellan, med fokus på Moelvs omtolkning 

och med tre utgångspunkter för analysen; textuell struktur, berättarjag och perspektiv, samt 

narrativ struktur. Utöver dessa tre aspekter har också ett genusperspektiv tagits i beaktande av 

uppsatsförfattaren, då det ”fästs uppmärksamhet på vilka skillnader som uppstår när en manlig 

författare iklär sig i en manlig respektive kvinnlig jagberättare”.23 Kubitsky Torninger kommer 

fram till att Helga, som liksom Tyko Glas också är jagberättare i dagboksform, har en större 

distans till berättelsen, vilket grundar sig i en brist på kompabilitet författare och berättare 

emellan, som uttrycks på samtliga av de nivåer som analyseras.  

 

 
22 Karsten Lindström, Hjalmar Söderberg och romanen Doktor Glas: i samtidens genuspolitiska diskussioner, 
Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola 2014, s. 5.  
23 Isabella Kubitsky Torninger, Helga registrerar, Doktor Glas spekulerar: Intertextualitet i Bjarne Moelvs 
Helgas offer – dagboksroman om ett brott och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, Kandidatuppsats framlagd vid 
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2011, s. 4.  
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Ett annat arbete som berör Doktor Glas och intertexter, däribland Gregorius, som även har ett 

fokus på Helga som karaktär och därmed ligger nära min egen analys, är Eva Zörnerovás 

masteruppsats i skandinaviska studier vid Masarykova universitet i Tjeckien, ”Kvinnan i 

Doktor Glas, Gregorius och Dosan”. Zörnerová har som syfte i uppsatsen att analysera 

skildringarna av Helga i Doktor Glas, Ohlssons Gregorius och Siganders Dosan: Helga 

Gregorius berättelse, jämföra dessa karaktäriseringar med verkens samhälleliga kontext och 

bakgrund, samt även med de beskrivningar som görs av andra kvinnliga karaktärer i respektive 

roman.  

 

Kortfattat är Zörnerovás slutsats att det sker en tydlig förändring av karaktären i överföringen 

från Doktor Glas till dess intertexter, bland annat självklart på grund av ett skifte i berättare. I 

Söderbergs roman får Helga till stor del stå för det som verkar vara Glas drömkvinna; hon är 

underskön och behöver hans hjälp, men hon visar sig också vara lite mer komplex än så, 

eftersom hon vill frigöra sig från den roll som givits henne i äktenskapet.24 I både Doktor Glas 

och Gregorius präglas skildringen av Helga av den manliga blicken, menar Zörnerová. 

Ohlssons roman tillhandahåller dock en mer verklig bild av Helga och läsaren får komma henne 

närmare, även om hon mest agerar som en katalysator för Gregorius ångest och inre konflikt.25 

I Dosan agerar som sagt Helga som berättare, vilket gör det naturligt att det porträttet blir mer 

mångfacetterat, men Zörnerová pekar också på det faktum att denna tolkning är mer förankrad 

i den historiska och politiska kontexten, vilket skapar ett större fokus på inte bara Helgas, utan 

också de andra kvinnliga karaktärernas kamp mot samhällelig orättvisa.26 

 

Då Zörnerová uppsats som sagt ligger ganska nära min egen tänker jag här redogöra för 

skillnaderna mellan mitt och hennes arbete. Den mest självklara skillnaden är att Zörnerová 

använder sig av en tredje roman, Siganders Dosan: Helga Gregorius berättelse, vilket gör att 

analysen delvis får ett annat fokus. Zörnerová jämför även beskrivningarna av Helga med en 

historisk och kulturell kontext, främst kvinnans roll i samhället i början av 1900-talet, något 

som får en stor plats i uppsatsen, samt med de skildringarna som finns av de tre romanernas 

andra kvinnliga karaktärer. I den kulturella och historiska kontexten inkluderas även 

”författarnas litterära bakgrund, tidsperiod och kön”27, varav framför allt det första och 

 
24 Eva Zörnerová, Kvinnan i Doktor Glas, Gregorius och Dosan, Magisteruppsats framlagd vid Filosofiska 
fakulteten, Masarykova univerzita 2018, s. 40.  
25 Zörnerová 2018, s. 49.  
26 Zörnerová 2018, s. 69.  
27 Zörnerová 2018, s. 3.  
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sistnämnda inte har någon funktion i min analys, eftersom jag ämnar läsa närmare texten och 

därmed inte fokuserar på den samhälleliga kontexten eller författarintentioner. Vidare, i 

presentationen av primärlitteraturen diskuteras även respektive romans mottagande, som 

Zörnerová hämtar från allehanda recensioner.  

 

Min teoretiska utgångspunkt skiljer sig även från den Zörnerová använder i sin uppsats. Då 

hennes arbete är en uppsats i skandinaviska studier och inte i litteraturvetenskap, har hon fått 

inkludera en mer allmän litteraturteori, men också en feministiskt orienterad teori, för att kunna 

ge en grundläggande litterär bakgrund till analysen. Zörnerová använder sig också av teorier 

kring intertextualitet och därtill även om parafras, pastisch och fanfiction och dess 

underliggande indelningar för att ytterligare kunna kategorisera det litterära materialet. Som 

sagt används också diverse material för att kunna beskriva den aktuella samhällskontexten och 

utifrån detta föra en analys om gestaltningen av Helga och de andra kvinnliga karaktärerna. 

 

2. Analys  

2.1 Romanernas handlingar 

Nedan följer en synopsis för både Doktor Glas och Gregorius, främst för att visa på vilka sätt 

Ohlssons omdiktning skiljer sig rent handlingsmässigt från Söderbergs originaltext. 

 

I dagboksromanen Doktor Glas får läsaren ta del av doktor Tyko Glas dagboksanteckningar 

från den tolfte juni till sjunde oktober, i vilka han beskriver sitt liv, sitt arbete och det som 

händer runt omkring honom. Han är en ganska ensam man på trettio år, som aldrig varit med 

en kvinna och som mest rör sig i utkanten av Stockholms sällskapsliv. En dag kommer 

pastorfrun Helga Gregorius in på Glas mottagning och ber honom om hjälp med att hålla sin 

man på avstånd i sängkammaren. Glas går med på att göra detta, kanske framför allt eftersom 

han hyser en djup avsky för pastorn, men också för att han är övertygad om att han ska hjälpa 

Helga. Helga berättar även vid samma tillfälle att hon har en affär med en annan man, vilket 

drivit på hennes ovilja gentemot hennes make. Denna upplysning hindrar dock inte Glas från 

att bli lite smått betagen av den unga Helga. Glas talar om för Gregorius att han kommer behöva 

hålla sig ifrån Helga, vilket pastorn motvilligt går med på. Strax därefter ser Glas Helga ute i 

staden med hennes älskare, Klas Recke.  
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Ett par dagboksanteckningar senare är Helga tillbaka på mottagningen, helt förstörd. Gregorius 

har förgripit sig på henne och hon ber återigen Glas att hjälpa henne. Vid detta tillfälle berättar 

hon för Glas om sin barndom, hur det gick till när hon gifte sig med den mycket äldre Gregorius 

och hur deras äktenskap har kommit att se ut. Glas tillmötesgår sedan Helgas önskan om att 

göra något ytterligare åt saken när Gregorius kommer för att genomgå en undersökning på 

mottagningen. Då Gregorius undersöks talar doktorn om för honom att hans hjärtfel har blivit 

värre, varpå han ordinerar skilda sovrum för det gifta paret och föreslår att pastorn även tar sig 

en badsejour, på egen hand, för att komma bort från sommarhettan i staden. Några dagar 

därefter drömmer Glas att han dödar Gregorius. 

 

Gregorius åker på den föreslagna badsejouren i Porla och Glas träffar därför varken honom eller 

Helga på ett tag. En kväll sitter han utanför Grand med vännerna Birck och Markel och de får 

syn på Helga och därefter Klas Recke. Markel berättar då att det går rykten om att Recke 

uppvaktar en annan, rik flicka.  

 

Glas drömmer återigen att han dödar Gregorius och börjar därefter att föra en inre moralisk 

diskussion över vad det skulle innebära att döda Gregorius. Ett tag senare går han förbi en 

klockmakare och köper ett gammalt ur utan visare och med silverboett, i vilken han för 

säkerhets skull kan börja förvara sina cyankaliumpiller. Efter detta börjar han mer tydligt 

ponera på vilket sätt dådet ska utföras. Han träffar äntligen Helga igen, där hon sitter och gråter 

på trappan till kyrkan på Skeppsholmen efter att ha träffat Recke. Saker och ting har inte 

förändrats med Gregorius, berättar Helga, och Recke vill resa bort med henne. Då Glas frågar 

om hon vill det, svarar hon nej och säger att hon helst vill dö; hon har varit väldigt lycklig på 

senaste tiden, men nu vill hon bara dö. De fortsätter prata och Glas försöker en aning tafatt att 

trösta Helga, och efter en stund skiljs de åt.  

 

Den 22 augusti börjar Glas sin dagboksanteckning, och resonerar kring det faktum att han tror 

att Helga är gravid med Reckes barn och att han måste förhindra att hon måste föda barnet 

under Gregorius tak. Inläggets första del avslutas med att Glas bestämmer sig för att äta middag 

ute. När han väl skriver igen, skriver han att han har gjort det. Han har dödat Gregorius. Glas 

beskriver händelseförloppet, och berättar att han stötte på Gregorius vid vattenbutiken, där de 

satte sig tillsammans för att dricka ett glas vichyvatten. Efter att de suttit där ett tag, låtsats Glas 

att han tar ett piller, som han säger motverkar hjärtklappningen efter en måltid. Gregorius, 

nyfiken, tar pillret han blir erbjuden och faller snart död ner. En konstapel som befunnit sig i 
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närheten skyndar fram, men Glas kommer snabbt med en bortförklaring och ingen misstänker 

honom. 

 

Under dagarna som går efter mordet på Gregorius är Glas uppskärrad och paranoid och blir 

därtill även sjuk i influensa. När han nästa gång rör sig ute bland folk är det på jordfästningen 

för Gregorius, till vilken Glas går för att se Helga, men han gör inga närmanden. Under en 

middag med Markel senare samma dag får Glas reda på att Klas Recke ska gifta sig med en 

Fröken Lewinson, och han undrar genast hur Helga mår, men tänker också att detta måste hon 

handskas med själv.  

 

En bit in i september går Glas förbi Helgas hus och ser henne lägga ett brev på brevlådan. Efter 

detta konstaterar han; hon blir aldrig min. 

 

Ohlssons Gregorius följer de nyckelhändelser som först presenterats i Doktor Glas, och gör 

alltså inga ändringar på själva grundhistorien. Däremot ses nu berättelsen utifrån Gregorius 

perspektiv. Romanen är ingen dagboksroman, men den är skriven utifrån ett 

förstapersonsperspektiv, så läsaren får ta del av Gregorius tankar och känslor. Gregorius har en 

väldig ångest, i synnerhet över äktenskapet med Helga, och väntar hela tiden på att hon ska vara 

otrogen och lämna honom. Skillnaden från Doktor Glas, i detta fall, är att det i Ohlssons roman 

ingår att Gregorius får reda på Helgas affär med Recke, men aldrig gör någonting åt det eller 

berättar att han vet för Helga, inte ens när han har en kort romans med Anna Hansson under 

sejouren i Porla.  

 

En annan viktig skillnad i Gregorius, eller snarare ett tillägg till Söderbergs originalberättelse, 

är skildringen av Gregorius och Helgas liv före det att Glas kommit in i berättelsen. Gregorius 

ser tillbaka på korta sekvenser av hans barndom, men det finns ett större fokus på när han först 

träffade Helga, då han och hans fru Lydia började att umgås med Helgas föräldrar, och hon bara 

var ett barn. Gregorius berättar hur han genast tyckte om Helga och såg på henne som en dotter, 

men att han allt eftersom, dock när hon fortfarande var väldigt ung, började att känna åtrå och 

kärlek, och att han, efter att hans fru hade dött, bad om hennes hand.  

 

2.2 Komparation av Helgagestalten 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att analysera och komparera de två olika porträtten av 

Helga som görs i respektive roman, främst utifrån Simone de Beauvoirs teori om subjekt och 
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objekt som presenterades i teoriavsnittet, men också utifrån teman som jag anser synliggör de 

olika skildringarnas skillnader och likheter. Dessa teman och utgångspunkter är infantilisering, 

voyeurism och utseende, och kärlek och äktenskap.  

 

2.2.1 Dam i nöd? 

Helga introduceras för första gången som karaktär i Doktor Glas då hon stiger in på doktor Glas 

mottagning. Hon gör genast ett oförglömligt intryck på doktorn, då hon stammande och 

rodnande börjar att försöka säga något, men sedan ångrar sig och meddelar att hon ämnar 

återkomma. Denna första bild av Helga kan tyckas indikativ för hur resten av berättelsen 

kommer att utspela sig, då det verkar som att hon har något viktigt att säga, något som 

uppenbarligen tar emot. Det är dock också ett exempel på en idealiserad beskrivning av Helga 

som återkommer ett flertal gånger i romanen; den av den ljuva och timida unga kvinnan som 

hamnat på fel väg och behöver hjälpas för att kunna nå riktig frihet.  

 

Fylld av hat mot pastor Gregorius och en lidelse som så småningom kommer att utvecklas till 

kärlek till Helga, bestämmer sig Glas för att göra allt han kan för att underlätta (och slutligen 

eliminera) Helgas äktenskapliga situation; ”Jag hörde en röst inom mig så tydligt, att jag nästan 

blev rädd för att jag tänkte högt, en röst som viskade mellan tänderna: Akta dig, präst! Jag har 

lovat den lilla kvinnan där, den lilla kvinnoblomman med det ljusa silkeshåret, att jag skall 

skydda henne mot dig.”28 (mina kursiveringar) I detta citat kan man se hur bilden av kvinnan 

som passivt objekt appliceras på Helga genom de liknelser som görs; doktorn, det vill säga det 

manliga subjektet, ska rädda henne från hennes make, från det äktenskapliga fängelset, och 

endast på detta sätt kan hon bli en helt och hållet fri individ.  

 

Bilden av Helga som ett objekt och någon som behöver räddas i Doktor Glas cementeras 

ytterligare genom Glas kontinuerliga infantilisering av henne. Hon jämförs ett flertal gånger 

vid ett litet barn; ”Hon makade sig längre in i soffhörnet och satt där hopkrupen som en liten 

flicka.”29 Doktorn beskriver henne också upprepade gånger med adjektiv såsom ”ung” och 

”liten”, något som också påvisas i Cecilia Lindströms uppsats, då hon genom sin datainsamling 

kommer fram till att adjektivet ”liten” är ett av de mest återkommande vid gestaltningen av 

 
28 Hjalmar Söderberg, Doktor Glas, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2002, s. 43.  
29 Söderberg 2002, s. 44. 
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kvinnor i Doktor Glas.30 Detta språkbruk förstärker upplevelsen av Helga som ung och därtill 

även naiv. Doktorn uttrycker därför en förvåning då han får se en annan bild av Helga, som är 

bestämd och har åsikter. Glas beskrivning av Helga vid detta tillfälle ter sig tämligen paradoxal 

då han berömmer och överraskas av hennes tankar, samtidigt som han också gör henne liten 

och känslosam.  

 
Hon talade lugnt, bara en liten darrning i rösten, och det hon sade överraskade mig på ett sätt; jag hade icke 

vetat förr, att denna lilla kvinnovarelse tänkte, att hon kunde bedöma en man, sådan som den hon talade 

om, så klart och liksom utifrån, fast hon ju måste känna ett dödligt hat till honom, en djup vämjelse. Jag 

kände vämjelsen och hatet i hennes rösts darrning och i alla hennes ord, och det smittade också mig, medan 

hon berättade saken till slut: hon ville stiga upp, klä på sig, gå ut, gå ute på gatan hela natten tills det blev 

morgon; men han höll henne fast, och han var stark, han släppte henne icke - - -31 

 

Också Helga verkar ibland vara smärtsamt medveten om hennes litenhet och hjälplöshet, 

framför allt i relation till äktenskapet och hennes man. Dagen efter det att pastorn förgripit sig 

på henne kommer hon in på Glas mottagning för att be om ytterligare hjälp och i samtalet med 

honom upprepar hon uppgivet ”[j]ag är gjord att trampas på”32, vilket skulle kunna tyda på att 

hon ser det oåterkalleliga i sin situation.  

 

Denna typ av infantilisering av Helga förekommer också i Gregorius, framför allt vid ett tillfälle 

framåt slutet av boken, då Gregorius återvänder från sin vistelse i Porla och hälsas välkommen 

hem av Helga och några av parets bekanta. Gregorius tycker att Helga beter sig underligt och 

inser snart att hon är berusad; han betraktar henne:  

 
Hon tar ett steg ifrån mig, och jag ser på henne. Hon har gjort någonting med håret. Det ser ut att vara 

samlat i en större knut än vanligt. Hennes läppar är rödare. Hon ler mot mig. Hennes ögon försvinner i små 

springor. Hon ser ut som den lilla flickan. Hon som var så illa rustad för att växa upp. Hon drar djupt efter 

andan.33 

 

 
30 Lindström, Cecilia, Unga kvinnor och gamla män: En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv i 
gestaltning av kvinnor och män, yrkesexamensarbete framlagt vid Avdelningen för humaniora, svenska språket 
och genusvetenskap, Högskolan i Gävle 2018, s. 36.  
31 Söderberg 2002, s. 42.  
32 Söderberg 2002, s. 41, 49.  
33 Bengt Ohlsson, Gregorius, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2005, s. 376.  
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Jag frågar henne om hon mår illa. Hon svarar jakande, och hon låter som en väldigt liten flicka som inte 

orkar vara duktig längre, utan unnar sig att tycka ofantligt synd om sig själv, och upptäcker att det är ganska 

skönt.34 

 

Helga blir alltså som ett litet barn när hon är berusad, och behöver då hennes mans hjälp, vilket 

det blir tydligt att han njuter av; att kunna vara den som för en gångs skull har övertaget, att 

kunna känna sig behövd. 

 

Återkommande i Gregorius är, liksom i Doktor Glas, Gregorius känsla av medlidande gentemot 

Helga, att hon behöver räddas av honom från undergången. Han upplever bland annat att Gud 

ber honom att ta hand om henne.35 Till och med då han får reda på att hans värsta mardröm 

slagit in, det vill säga när Helgas och Klas affär uppdagas, präglas Gregorius reaktion av 

medlidande gentemot sin fru; ”Egendomligt nog sveper en våg av medlidande över mig. Jag 

tycker så gränslöst synd om henne. Det är som om jag just har fått veta att hon är offer för svåra 

vanföreställningar. Att hon inte är tillräknelig. Att hon behöver hjälp.”36 Även när Helga alltså 

kunde ha blivit ett hatobjekt för honom tycker han synd om henne – som om hennes affär är ett 

resultat av hennes oförmåga att ta hand om sig själv. Han tycks se det som att Helga har handlat 

slumpmässigt, utan eftertanke, något som inte skulle ha hänt om han varit vid hennes sida och 

hjälpt henne att fatta rationella och nyktra beslut.  

 
Jag tror knappast att Helga har formulerat det så för sig själv. Jag tror att hon har gjort lite vad som har 

fallit henne in, och sedan har hon i efterhand uppfört och arrangerat en bakgrund till sina handlingar, så att 

de inte ska framstå som fullt lika svekfulla. Jag kan se det framför mig, hur hon rör sig genom sitt förflutna, 

och vårt gemensamma förflutna, som över en marknadsplats, och hon plockar på sig sådant som tjänar 

hennes syften, och vissa salladshuvuden är fläckiga och fula, men om hon river bort några blad kan det vid 

en hastig anblick passera som ätbart, och hon stoppar det i korgen, och hon går vidare, och hon ser en 

tingest som kan komma till användning, om hon bara låter måla om den … [- - -] Helga har stått i så många 

vägkors på sistone. Men hon har stått där ensam. Hade jag fått vara med henne, hade jag kunnat säga ja 

eller nej; jag hade kunnat slå följe med henne, eller vika av åt ett eget håll. Men hon har smitit i väg, hon 

har ljugit sig fri, och förirrat sig allt längre bort från mig. 37 

 

 
34 Ohlsson 2005, s. 385.  
35 Ohlsson 2005, s. 26.  
36 Ohlsson 2005, s. 176.  
37 Ohlsson 2005, s. 227 – 228.  
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Genom Gregorius perspektiv kan vi alltså också se bilden av Helga som ett objekt, då hon 

ständigt ses som hjälplös, även när hon gör något efter sin egen vilja.  

 

Bilden av Helga som liten och bräcklig är dock inte den enda som råder i Doktor Glas och 

Gregorius, utan det uttrycks även en komplexitet hos henne, om än outforskad, som gör henne 

till mer av en enigmatisk karaktär, och som Gregorius och Glas, inte riktigt lyckas greppa. Glas 

ser Helga som någon som måste hjälpas, men också som en kvinna som skiljer sig från alla 

andra kvinnor, som har någon typ av egenhet som han inte riktigt kan komma underfund med: 

 
Redan första gången jag såg henne slog det mig hur olik hon är alla andra. Hon liknar varken en dam av 

värld eller en medelklassfru eller en kvinna av folket. Kanske dock mest det sista, i synnerhet som hon nu 

satt där på kyrktrappan med det ljusa håret bart och fritt i solen, ty hon hade tagit av hatten och lagt den 

bredvid sig. Men en kvinna av ett ursprungligt folk eller av ett som aldrig funnits, ett där ingen 

klassbildning ännu begynt, där ”folket” ännu icke blivit underklass. En dotter av en fri stam.38 

 

På liknande vis, i Gregorius, tänker Gregorius, som tidigare visats, på Helga som någon som 

inte kan ta vettiga beslut själv. Något som dock inte korrelerar med denna beskrivning är det 

faktum att Helga också beskrivs som beräknande, kall och manipulerande, framför allt när det 

kommer till affären och hur hon ska reagera på att han vet. Gregorius är övertygad om att hon 

kommer att få honom att tro att det hela är hans fel: 

 
Men så långt har det gått, att det enda som upptar mig är en närmast vettlös rädsla för att hon ska märka 

någonting. Att hennes genomskådande blick ska hitta något i min uppsyn som väcker hennes misstankar, 

och att hon ska börja ansätta mig med frågor. Det skulle inte dröja många minuter, innan hon hade lirkat 

ur mig alltsammans. [- - -] Jag är tämligen förvissad om, att när Helga var färdig med sin framställning, 

då skulle hon ha lyckats övertyga mig om att hennes snedsprång inte bara var oundvikligt, utan att jag 

mer eller mindre hade drivit henne åt det hållet.39 (mina kursiveringar)  

  

Helga blir på detta sätt en mer komplex karaktär, med olika sidor och egenskaper. Just detta tar 

Zörnerová upp i sin analys, och applicerar på denna komplexitet de grundbegrepp som ibland 

används för att kategorisera olika typer av kvinnor; för både Glas och Gregorius är Helga 

samtidigt en jungfru och en förförerska.40 Detta skulle kunna kopplas ihop med det som Simone 

de Beauvoir talar om (återgett av Ruth Robbins), då hon resonerar kring femininitetens 

 
38 Söderberg 2002, s. 130.  
39 Ohlsson 2005, s. 190 – 191.  
40 Zörnerová 2018, s. 43, 49.  
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tvetydighet som ett sätt att göra kvinnan till den Andre och ett objekt. Beauvoir menar att denna 

tvetydighet uppstår då sofistikerat och naturligt blandas, och att en individ som består av 

motsägelser inte kan vara ett riktigt subjekt.41 Detta synsätt kan vi se bland annat i hur Gregorius 

reagerar då Helga inte beter sig som han vill. Vi återvänder här till kvällen då han kommer 

tillbaka från sin sejour i Porla. Helga har som tidigare nämnts druckit och verkar överspänd, 

och hela situationen kulminerar i att hon faller samman, där hon sitter i deras trädgården, mitt i 

natten. Gregorius går ut för att prata med henne och då han ser hennes upprivna ansikte blir han 

rädd: 

 
För ett ögonblick är det exakt samma ansikte som jag fasade för att få se alldeles nyss, när jag gick igenom 

salongen. Det är vitt och spänt. Läpparna är isärdragna, ögonen är uppspärrade och stirrar rakt fram. 

Tänderna är skuggiga av rödvin. Några fuktiga hårtestar ligger klistrade mot pannan. Axlarna darrar. Jag 

har aldrig sett henne sådan. Jag borde gå fram till henne, hålla om henne. Men jag vågar inte. Hon tycks 

innesluten i en sådan förtvivlan, att all sans och vett har blivit upplöst, bortfrätt och skingrats som en ångpust 

i vinden, och hon har hamnat i något gränslöst. [- - -] Jag lyssnar inte så noga, eftersom jag egendomligt 

nog mest känner en stor lättnad över att hennes frånvända, spöklika tillstånd har brutits.42 

 

Här blandas alltså Helgas sofistikerade yta med ett mer naturligt och känslomässigt uttryck som 

speglar hennes dåliga mående, vilket Gregorius beskriver på ett sätt som får henne att verka 

nästintill omänsklig, som ett monster. Detta återkommer även lite senare, då Helga förvirrad 

och disträ blivit hjälpt till sängs, och Gregorius börjar att ha sex med henne, trots att hon 

definitivt inte är vid sina sinnens fulla bruk. 

 
Hon ger ifrån sig gälla små ljud. Jag blir inte klok på dem. Nnnnn, låter det från henne. Nnnnn. Efter en 

stund reser jag mig för att se på henne. Jag har ett leende på läpparna, det finns något i ljudet som jag tar 

för ett spratt av något slag, ett upptåg, en lek. Hennes ögon ligger dolda under håret, det har runnit ut över 

hennes ansikte. Men jag ser en skymt av hennes mun. Det breda, förtvivlade grinet. Det är tillbaka. Då blir 

jag stilla. Jag ligger bredvid henne, med en hand på hennes midja. Efter en stund tar jag bort även den.43 

 

Enligt Beauvoir är den sofistikerade kvinnan, med naturen närvarande och utvecklad men under 

total behärskning, det ultimata erotiska kvinnoidealet.44 Denna drömbild återspeglas hos Henrik 

då han står framför Helgas garderob och vredgas och känner sig missunnad över det faktum att 

alla gåvor och kläder som han ger till sin fru inte används för att vara honom till lags, för att 

 
41 Robbins 2000, s. 50 – 51.  
42 Ohlsson 2005, s. 383 – 384.  
43 Ohlsson 2005, s. 386.  
44 Robbins 2000, s. 50.  
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hon ska vara vacker speciellt för honom: ”[…] och i vilket syfte? Ingenting som kommer mig 

till del. Det är då ett som är säkert.”45 

 

2.2.2 Blickar, utseende och perspektiv 

En avgörande del i skapandet av Helga som karaktär i Doktor Glas och Gregorius är det faktum 

att hon beskrivs utifrån och genom ett manligt perspektiv och en manlig blick, något som Eva 

Zörnerová också tar fasta på i sin uppsats.46 Båda romanerna är skrivna i 

förstapersonsperspektiv och de som fokaliseringen utgår från, doktor Glas och pastor 

Gregorius, kan endast betrakta Helgas yttre och analysera det hon uttrycker i dialog för att få 

en inblick i och en kunskap om hennes inre. Detta resulterar i att de båda skildringarna av Helga 

ofta ter sig en aning voyeuristiska, och ibland till och med exploaterande. Det att porträttet av 

Helga byggs upp genom betraktelser bidrar även till bilden av henne som ett objekt, då hon 

sällan får göra sin egen röst hörd, och när hon väl får det, är det ju självklart genom dialog.  

 

Berättarperspektivet i Doktor Glas präglas av voyeurism mycket utifrån att det är just doktor 

Tyko Glas som berättelsen utgår från. Doktorns roll i samhället är i allmänhet att iaktta, att vara 

en fluga på väggen; en flanör som observerar snarare än agerar. Denna observationsförmåga 

appliceras därmed även på Helga, och doktorn får snart ett speciellt fokus på just henne i och 

med att han blir alltmer förälskad. Detta är något som också kan avläsas i hans observationer, 

då de präglas av en idealiserad bild: ”Jag satt lugn och tyst med huvudet i handen och betraktade 

henne genom halvslutna ögonlock, där hon satt i mitt soffhörn, blommande röd under det stora 

gula håret. Jungfru Sammetskind.”47 Jämförelsen av Helga med blommor är återkommande sätt 

för Glas att beskriva henne, och det tycks vara kopplat till hennes femininitet och skönhet; 

Zörnerová påtalar samma sak och hänvisar till att blomman som metafor är vanlig i bland annat 

kärlekspoesi.48 Användningen av dessa liknelser får därmed ibland också erotiska undertoner:  

 
Hon undvek min blick, medan hon sade detta. Men jag, jag såg henne egentligen först nu. Nu först såg jag, 

att det stod en kvinna i mitt rum, en kvinna med hjärtat överfullt av lust och elände, en ung kvinnoblomma 

med doft av kärlek omkring sig och med blygselrodnad över att doften var så mäktig och stark.49 (mina 

kursiveringar) 

 
45 Ohlsson 2005, s. 74.  
46 Zörnerová 2018, s. 69. 
47 Söderberg 2002, s. 48.  
48 Zörnerová 2018, s. 43.  
49 Söderberg 2002, s. 22.  
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Denna exploaterande och sensuella bild av Helga återkommer även i doktorns drömmar och 

undermedvetna: ”Fru Gregorius steg upp från orgeln, där hon hade suttit och spelat och kom 

fram till mig. Hennes blick tycktes mig bekymrad och sorgsen, och hon räckte mig en knippa 

mörka blommor. Och då först såg jag att hon smålog tvetydigt, och att hon var naken.”50 

 

Berättarperspektivet i Gregorius är som sagt också en avgörande del av Helgas 

karaktärsframställning, eftersom vi som läsare delges information om Helga via Gregorius och 

genom hans ögon. Den undersökande blicken och de voyeuristiska dragen aktualiseras tydligt 

även i denna roman, framför allt vid det tillfälle då Gregorius ser den tolvåriga Helga stå naken 

framför spegeln och står kvar och tittar på henne, utan att hon är medveten om att han är där:  

 
I den äggformade spegeln till ett vackert utsnidat klädskåp såg jag Helga. Hon var naken. Hon kände på 

sina bröst, med båda händerna. Klämde försiktigt uppifrån och ner. Hennes ögon var halvslutna. Hon hade 

ett uttryck av stor koncentration, och kanske också ett drag av svårmod. [- - -] Hennes händer vandrade 

förundrat över kroppen, över höfterna, stjärten, magen och låren, och gång på gång återvände de till brösten, 

som om de ändå var det största miraklet av allting.51 

 

Här är Gregorius blick väldigt sökande och exploaterande. Han står även kvar och titta på Helga 

utan hennes vetskap, vilket för vidare tanken om betraktelse utan den betraktades tillåtelse eller 

möjlighet till försvar, det vill säga, som om Gregorius egentligen betraktade ett objekt och inte 

en annan människa.  

 

Ett annat tillfälle då Helgas kropp betraktas i Ohlssons roman, är när Gregorius tänker tillbaka 

på det tillfälle då Helga fick en ny klänning och provade den för första gången: 

 
Bortsett från att klänningen visade mer av hennes nyckelben än vad som var brukligt, var det inget 

uppseendeväckande med den. Ändå gjorde den något med min hustru som fick henne att se närmast 

oanständig ut. Det hade något med hur tyget föll över hennes bröst, hur det lade sig över hennes mage och, 

framför allt, hur det fick hennes ben att träda fram, från vaderna och hela vägen upp till ljumskarna. När 

jag såg hennes ben i den där klänningen var det som om jag kunde känna hennes allra hemligaste dofter; 

ja, det var som om de spred sig genom rummet på samma oblyga och självklara sätt som nymalt kaffe.52 

  

 
50 Söderberg 2002, s. 69.  
51 Ohlsson 2005, s. 62.  
52 Söderberg 2002, s. 72 – 73.  
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En annan aspekt av respektive romans berättarperspektiv som är indikativt för objektifieringen 

av Helga, är det sätt varpå hon utgör en spegel eller katalysator för de båda männens inre 

konflikter, mål och drömmar. Hon blir i och med detta inte så mycket en individ, som en yta 

för dem att projicera på. Detta är speciellt framträdande i Gregorius, men kan också ses i Doktor 

Glas.  

 

Eva Zörnerová pekar i sin uppsats på att Glas förälskar sig specifikt i Helga för att hon är 

onåbar, vilket gör det möjligt för honom att applicera sin dröm om den perfekta kvinnan på 

henne.53 Detta håller jag med om, men jag vill också mena att det finns något annat som lockar 

Glas till Helga. Helgas hjälplöshet är som tidigare visats en viktig del av hennes persona i Glas 

ögon, vilket Zörnerová också tar upp i sin analys.54 I och med detta ser han i henne också en 

chans att gå från passiv observatör till en handelskraftig aktör, en chans att förverkliga sig själv 

genom att agera och hjälpa henne ur situationen och äktenskapet. När Glas då exempelvis 

tänker: ”Dumheter. Jag har befriat henne ur något förfärligt. Jag kände det som något som m å 

s t e göras. Vad hon så gör med sig själv är hennes sak”55, vill jag mena att han inte bara tänker 

att detta måste göras för Helgas skull, utan också till stor del för hans egen.  

 

I Gregorius är Helgas huvudsakliga funktion som utlösande katalysator för Gregorius ångest 

som sagt något som görs tydligt, vilket också framgår i Zörnerovás analys.56 Han känner sig 

ständigt underlägsen och ovärdig henne, och väntar hela tiden på att hon ska lämna honom. 

Detta aktualiseras bland annat då han betraktar hennes unga kropp och jämför med sin egen 

åldrande – han önskar att hon såg på honom på samma sätt:  

 
Jag ser på hennes kropp, hur den avtecknar sig under det vita nattlinnet, alla mjuka rundningar, och jag 

tänker på allt som är mjukt och runt hos henne, och som väcker ett sådant välbehag hos mig, och jag tänker 

på allt som är mjukt och runt hos mig, och som väcker en sådan avsky hos henne. Jag grips av en längtan 

efter att någon gång få bli betraktad på samma sätt som jag betraktar henne; blickar som är andäktiga och 

nästan högtidliga i sin åtrå.57 

 

 
53 Zörnerová 2018, s. 39.  
54 Zörnerová 2018, s. 44.  
55 Söderberg 2002, s. 26.  
56 Zörnerová 2018, s. 49.  
57 Söderberg 2002, s. 54.  
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I sin betraktelse av Helga tycks alltså Gregorius se sig själv och sina brister kontrasteras mot 

hennes skönhet. Helgas unga välmående kropp är också en oavlåtlig påminnelse om hans egen 

förgänglighet och obetydlighet, i relation till henne, men också på det stora hela:  

 
I ett hyggligt ögonblick ser jag mig själv, på rygg, exakt som jag ligger nu, och min mun är halvöppen och 

ögonen vidöppna och glanslösa, och ansiktet har antagit en blåröd färg, som ett ruttnande plommon, och 

jag är död. Helga sover lugnt bredvid mig, hon andas friska, jämna andetag. Hon kommer att leva länge än. 

Hon kommer att älska någon annan, hon kommer att föda flera barn och de kommer att se egendomliga ut 

[…]58 

 

[…] och det är som om det finns något trotsigt i hennes andetag; något som för varje utandning påminner 

mig om min obetydlighet, och att Helga tillhör någonting som rör sig obevekligt framåt, medan jag står 

bredvid, dumt gapande och med uppspärrade ögon.59 

 

2.2.3 Kärleken, äktenskapet och transcendensen 

 

– Jag vill dö, sade hon. Jag vill så förfärligt gärna dö. Jag känner att jag har fått allt det jag skulle ha. Jag 

kan aldrig bli så lycklig mer som jag har varit dessa veckor. Det har sällan gått någon dag som jag inte har 

gråtit; men jag har varit lycklig. Jag ångrar ingenting, men jag vill dö. Och ändå är det så svårt. Jag tycker 

att självmord är fult, i synnerhet för en kvinna. Jag har en sådan avsky för allt våld på naturen. Och jag vill 

inte heller göra honom någon sorg. […] – Ja, självmord är fult. Men det kan vara ännu fulare att leva. Det 

är förskräckligt att man så ofta bara har det som är mer eller mindre fult att välja på. Den som kunde få dö 

!60 

 

Citatet ovan är en av de gånger i Doktor Glas som läsaren tillåts få en direkt inblick i Helgas 

känsloliv och inre tankar, även om det fortfarande återges av doktorn i hans dagbok och därmed 

förblir en del av hans narrativ. Helga talar med Glas om hennes affär med och kärlek till Klas 

Recke och vetskapen om att lyckan inte varar för evigt. 

 

Det är just genom hennes kärlek och hennes kärlekslösa äktenskap som vi får lära känna Helga 

som karaktär i både Doktor Glas och Gregorius. Detta eftersom hon kommer till Glas för att få 

hjälp med sitt äktenskap och Gregorius betraktar henne i egenskap av hennes make. 

 

 
58 Ohlsson 2005, s. 53.  
59 Ohlsson 2005, s. 139.  
60 Söderberg 2002, s. 135.  
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Helga verkar också vara övertygad om att kärleken är allt hon har, att den gör henne till den 

hon är: ” – Eller säg, tror ni att min kärlek nu är synd? Om den är synd, då är allt hos mig synd, 

eftersom jag inte kan upptäcka något hos mig, som är bättre och värdefullare än den.”61 

Kärleken och dess tillhörande lycka, hur flyktigt den än må vara, har fått henne att lära känna 

sig själv, och framför allt sin kropp, på ett avgörande sätt:  

 
Men – och det kom en hög och varm färg över hennes kind i mörkret – men 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 känna och förstå, att min 

kropp är jag. Det finns ingen glädje och ingen sorg och inte något liv alls annat än genom den. Om min 

kropp vet ju att den måste dö. Den känner det, liksom ett djur kan känna det. Därför vet jag nu, att det finns 

ingenting för mig bortom döden.62 

 

Detta skulle kunna kopplas till Beauvoirs teorier och resonemang om kvinnans möjlighet till 

transcendens och frihet. Så som Eva Gothlin sammanfattar det i verkets förord, har kvinnan inte 

tillåtelse att som mannen och som ett subjekt, ta del av transcendensen, att agera skapande och 

forma det egna livet, utan lämnas i stället med immanensen, det vill säga: ”bevarandet och livets 

upprätthållande, repetitionen och reproduktion.”63 Fokuset på Helgas äktenskap i respektive 

roman skulle därför kunna vara inte bara handlingsdrivande, utan också ytterligare ett sätt varpå 

Helga blir ett objekt i männens ögon. I äktenskapet med Gregorius är Helga fast i immanensen, 

fast i mannens förväntningar och påtryckningar om reproduktion och upprätthållandet av den 

äktenskapliga fasaden. Giftermålet med Gregorius har också inneburit att hennes inställning till 

livet helt förändrats: ”Han kunde icke döda mina drömmar, han kunde bara smutsa dem. I stället 

dödade han så småningom min tro. Det är det enda jag kan tacka honom för, ty jag längtar icke 

tillbaka till den. När jag nu tänker på den, förfaller den mig bara besynnerlig.”64 Utifrån denna 

situation skulle man kunna se Helgas passionerade kärlek till Klas Recke som ett sätt för henne 

att nå transcendens, och att hon, genom att följa den egna kärleken, kan bana sin egen väg och 

bli ett subjekt.   

 

Kärleken till Klas innebär ju dock att Helga förblir beroende av relationen till en man, även om 

det inte längre är Gregorius. Därför kan kanske slutet på Doktor Glas ses som Helgas verkliga 

steg mot transcendens och därmed också mot den riktiga friheten som det innebär att vara ett 

 
61 Söderberg 2002, s. 48.  
62 Söderberg 2002, s. 136.  
63 Gothlin 2012, s. 17.  
64 Söderberg 2002, s. 47.  
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subjekt. Klas förlovar sig med en annan kvinna och Helga står nu ensam, och är tvungen att ta 

sig an verkligheten på egen hand, eller som Glas uttrycker det: ”Kära, det här är ditt eget. Det 

här måste du gå igenom själv. Här kan jag inte hjälpa dig, och om jag också kunde så ville jag 

inte. Här måste du vara stark. Och jag tänkte vidare: Det är gott att du är fri och din egen nu. 

Så kommer du lättare igenom det.”65 (min kursivering) Detta är Helgas chans att gå vidare och 

skapa ett nytt och, framför allt eget, liv.  

 

3. Avslutning 

3.1 Diskussion och slutsats 

I denna uppsats har jag undersökt hur karaktären Helga Gregorius framställs i två romaner; 

Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1905) och Bengt Ohlssons Gregorius (2004). Analysen har 

genomförts utifrån följande tre frågeställningar: hur skildras Helgagestalten i de två verken? 

Hur kan dessa beskrivningar tolkas utifrån begrepp såsom subjekt och objekt? Vad har 

berättarperspektivet för påverkan på karaktärgestaltningen?  

 

För att kunna svara på dessa frågor har ett antal teorier applicerats på primärmaterialet. Den 

främsta teoretiska utgångspunkten har varit Simone de Beauvoirs teoretisering i Det andra 

könet (1973) (ibland återgiven av Ruth Robbins och Eva Gothlin) kring kvinnans roll i 

samhället och i relation till mannen. Jag har i synnerhet tagit fasta på Beauvoirs beskrivningar 

av kvinnan som objekt och mannen som subjekt, samt kvinnans möjlighet till transcendens. För 

att vidare kunna analysera hur bilden av kvinnan som objekt skapas, har även teorier om 

berättarperspektiv och fokalisering av Shlomith Rimmon-Kenan i Narrative Fiction: 

Comtemporary Poetics (2002) använts. Slutligen har Gerard Genettes begrepp hypertextualitet 

och transtextualitet presenterats, för att visa och påminna om sambandet mellan de två verken. 

Genettes teorier har alltså inte applicerats direkt i analysen, utan är mer en del av en 

metadiskussion för att få en bättre förståelse för de båda romanerna.   

 

Min analys består av tre delar, vilka jag strukturerat efter de teman och utgångspunkter som jag 

i min läsning av texterna funnit relevanta för att kunna avtäcka svaren på mina frågeställningar. 

Dessa utgångspunkter är infantilisering, voyeurism och utseende, samt kärlek och äktenskap. I 

den första analysdelen kommer jag fram till att det både hos Glas och Gregorius skapas en bild 

 
65 Söderberg 2002, s. 172.  
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av Helga som ett objekt som behöver hjälpas och räddas. Detta tematiseras genom ett 

infantiliserande drag i beskrivningarna av Helga, både i Gregorius och Doktor Glas – Helga 

jämförs ett flertal gånger med en liten flicka. Gregorius anser i linje med detta att Helga inte 

heller är kapabel till att ta rationella beslut utan honom, och enligt honom är detta anledningen 

till hennes affär med Klas Recke. Han känner även ett ständigt medlidande med henne, till och 

med då han får veta att hon varit otrogen mot honom.  

 

Uppfattningen av Helga som ett hjälplöst barn kompliceras dock av att de båda männen på 

någon nivå registrerar att det finns flera sidor hos henne, att det finns en komplexitet som de 

inte riktigt har förmågan att greppa. Detta menar jag kan härledas till det Beauvoir skriver om 

kvinnans komplexitet, där hon menar att en individ som innehåller motsägelser inte kan vara 

ett subjekt. Vidare är den sofistikerade kvinnan, i vilken naturen finns men är tyglad, det 

erotiska kvinnoidealet, enligt Beauvoir, vilket jag applicerar på den frustration Gregorius 

känner när Helga inte vill anpassa sig och klä sig för honom. 

 

I analysens andra delen, som tar avstamp i voyeurism och utseende, vill jag visa på att den 

manliga jagberättaren och den begränsade fokaliseringen i de båda romanerna resulterar i att 

beskrivningarna av Helga ofta blir voyeuristiska och närgångna, i brist på kunskap om hennes 

inre tankar och känslor, vilket i sin tur hjälper till att skapa bilden av Helga som ett objekt.  

 

En annan aspekt av berättarperspektivet som jag menar bidrar till objektifieringen av Helga är 

hennes funktion som en spegel och/eller katalysator för de båda männens drömmar, tankar och 

känslor. På henne appliceras bland annat Glas bild av sin drömkvinna och Gregorius ångest 

inför det kärlekslösa äktenskapet och det kroppsliga förfallet.  

 

Den tredje och avslutande delen av analysen behandlar kärlek och äktenskap. Grundtankarna i 

denna del är att beskrivningarna av Helga härleds först och främst från hennes äktenskap och 

hennes kärlek; hennes relationer blir på så sätt personlighetsskapande. Detta, försöker jag visa, 

kan kopplas till Beauvoirs teorier om kvinnans möjlighet till transcendens. Då Helga befinner 

sig i äktenskapet med Gregorius har hon enbart immanensen, det som väntas av henne i hennes 

roll som hustru. Hennes riktiga kärlek till Klas blir då steget som för henne närmare 

transcendensen och friheten, men hon är fortfarande bunden till en man och de förväntningar 

som finns av henne hos honom. Därför, vill jag hävda, att slutet på Doktor Glas, då hon står 
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ensam, är Helgas verkliga chans att nå transcendensen och därtill också slutligen kunna bli ett 

subjekt. Hon är inte längre den lilla kvinnoblomman; hon är äntligen fri.  

 

Vid eventuell vidare forskning i ämnet skulle man kunna ta sig an ett större material, förslagsvis 

flera av de romaner som är skrivna utifrån Helgas perspektiv, för att på så sätt även kunna få 

med hennes perspektiv och kontrastera det med Glas och Gregorius. Dessa omskrivningar kan 

med fördel också analyseras och kompareras sinsemellan, för att undersöka hur respektive 

författare har förhållit sig till originaltexten och på vilka olika sätt omtolkningar med ungefär 

samma syfte och utgångspunkt kan utformas och skrivas. 
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