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1. INLEDNING 

 

Vid förra sekelskiftet invaderades städerna av människor från den glesnande landsbygden, 

maskiner mekaniserade samhället och den framstegsoptimism som präglat tidigare 

århundraden krossades. Istället för kyrktorn restes nu fabriksskorstenar mot himlen, en 

talande symbol för det moraliska och andliga förfall som många menade präglade 

västvärlden. Den dystopiska stämningen påverkade många människor och speglades i konst 

och litteratur, och den kom att kallas för dekadensen.
1
  

        Mot denna bakgrund växte intresset för psykologi fram. Naturalismen hade riktat 

uppmärksamhet mot människans egentliga känslor och tankar, och nu ville man förstå den 

komplexa människan på djupet. Man började diskutera det omedvetna, betydelsen av 

drömmar, och att människan bär på önskningar som den borgerliga moralen förbjuder henne 

sätta ord på.
2
  

        Det var under denna period som Hjalmar Söderberg (1869-1941) skrev romanen Martin 

Bircks ungdom (1901), en roman som är starkt präglad av sin samtid. Dekadenstematiken är 

tydlig, och det är inte otroligt att Söderberg omedvetet inspirerades av samtidens intresse för 

psykologi då han skapade huvudpersonen Martin Birck. På många sätt är Martin ett barn av 

sin tid. Han går håglöst genom livet och drömmer, tar avstånd från religionen, grubblar över 

samhällsmoralen och längtar efter att någonstans finna en mening med livet. Under hundra år 

har forskare fascinerats av romanfiguren Martin Birck, försökt förstå honom och hans 

handlande. Varför känner han som han gör, och hur kan man förklara hans känslor? Jag 

menar dock att tidigare forskare, då de sökt svar på dessa frågor, förbisett en mycket viktig 

gestalt. En gestalt som präglar hela Martins liv. Denna person är Martins moder.  

        I min uppsats vill jag lägga fram en ny möjlig tolkning av Martin Bircks ungdom. Min 

tes är att Martins karaktär kan förklaras utifrån hans känslor för modern, vilka jag menar 

grundar sig i ett oidipuskomplex.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I min uppsats vill jag inbjuda till en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks 

ungdom. Syftet med uppsatsen är att ge förståelse för Martin Bircks karaktär och handlande 

genom att belysa den centrala relationen mellan Martin och modern. För att analysera Martins 

psykologi kommer jag att ställa hans gestalt mot den historiska samtidens uppfattningar om 

                                                 
1
 Ahlund 1994, s 13-23. 

2
 Ryberg 1953, s 40ff. 
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psykologi. Jag kommer även att använda mig av ett psykoanalytiskt angreppssätt, framför allt 

grundat på Sigmund Freuds idéer, vilket kommer att fungera både som litterär teori och 

metod. De frågor jag inför arbetet ställt mig är följande: 

 

 Hur kan man förstå Martin Birck utifrån ett psykoanalytiskt synsätt? 

 Hur kan man förstå Martin Bircks karaktärsdrag utifrån samtidens uppfattning om 

psykologi? 

 Vilken roll spelar modern för Martin Bircks utveckling och självförverkligande? 

 

1.2 Disposition 

För att underlätta för läsaren är det på sin plats att säga något om hur min uppsats är 

disponerad. Efter denna inledning följer en kort presentation av författaren och verket, 

varefter den teoretiska och metodologiska bakgrunden tas upp. Här ges delvis en redogörelse 

för några viktiga freudianska begrepp som är centrala för uppsatsen, men även en bakgrund 

till psykoanalys som litterär teori och metod i stort. Efter att teorin presenterats sägs något om 

tidigare forskning inom området. Då tas både psykoanalytiska studier av Söderbergs verk upp, 

samt även forskning om just Martin Bircks ungdom. I uppsatsens undersökning, huvuddelen, 

analyseras först Martin Bircks karaktär utifrån psykoanalytisk teori samt mot bakgrund av den 

samtida uppfattningen om psykologi. Undersökningens andra del, vilken fokuserar på 

moderns inflytande och påverkan, är uppdelad i tre delar. Dessa är kronologiskt uppdelade 

och följer romanens tre delar ”Den gamla gatan”, ”Den vita mössan” samt ”Vinternatten”. 

Slutligen kommer mina analyser och resonemang att vävas ihop genom en sammanfattande 

diskussion. 

 

1.3 Hjalmar Söderberg och Martin Bircks ungdom 

Hjalmar Söderberg föddes i Stockholm år 1869. Han arbetade som journalist och författare 

och debuterade 1895 med romanen Förvillelser, vilken kom att väcka skandal på grund av det 

man ansåg vara bristande moral. Till Söderbergs främsta verk hör Doktor Glas (1905), Den 

allvarsamma leken (1912) samt de noveller som publicerades i Historietter (1898). Den sista 

delen av sitt liv bodde Söderberg i Köpenhamn, där han dog 1941. Söderbergs författarskap 

karaktäriseras av teman typiska för dekadensen, så som livsleda, religiöst och moraliskt 
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ifrågasättande, sexualitet och olycklig kärlek.
3
 Denna tematik är romanen Martin Bircks 

ungdom är ett fint exempel på.  

        Martin Bircks ungdom utkom år 1901, men Söderberg hade börjat skriva på romanen 

redan tio år tidigare. Det är en utvecklingsroman i vilken vi får följa pojken Martin från 

femårsåldern till dess att han närmar sig trettio. Barndomens borgerliga hem kännetecknas av 

trygghet och harmoni, men då Martin växer upp blir han alltmer rastlös. Hans stora dröm är 

att bli författare, men denna längtan infrias aldrig och han fortsätter med ett arbete som 

byråkrat. Religiösa tvivel är ett viktigt motiv, liksom sökandet efter den rätta sortens kärlek, 

och i romanens slut har Martin funnit en kvinna som han ser sin framtid med, trots att de inte 

gifter sig. Romanen är uppdelad i tre delar. ”Den gamla gatan”, då Martin är i femårsåldern, 

handlar om barndomen. ”Den vita mössan” utspelar sig vid tiden närmast efter studenten, och 

domineras av Martins grubblerier. Den avslutande och kortaste delen, ”Vinternatten”, äger 

rum då Martin är i övre tjugoårsåldern och har ett fast arbete. Här fokuseras främst på hans 

förhållande med en namnlös kvinna med vilken han inlett ett förhållande.   

        Enligt Söderberg själv bygger romanens första delar till stor del på den egna uppväxten, 

och det Birckska hemmet påminner på många punkter om författarens uppväxtmiljö. De 

självbiografiska elementen är dock inte något jag kommer att ta ställning till i min 

undersökning. Min avsikt är att analysera romanfiguren Martin Birck, och även om många 

upplevelser är författarens egna ämnar jag inte försöka dra några slutsatser om Söderbergs 

psykologi. 

 

1.4 Teori och metod 

För att kunna förstå Martin Bircks karaktär har jag valt att använda mig av psykoanalytisk 

litterär teori och metod, då denna öppnar för en djupare tolkning av känslor och beteende.  

I detta avsnitt kommer jag först att ge en översikt över psykoanalysens grundare Sigmund 

Freuds idéer, då det framförallt är hans tankar som ligger till grund för min analys. Därefter 

kommer jag att ge en bakgrund till psykoanalys som litterär teori och metod.  

 

1.4.1 Freudiansk psykoanalys 

Psykoanalys är en behandlingsmetod och teori om det mänskliga psyket, vilken grundades av 

den österrikiske läkaren Sigmund Freud (1856-1939) i slutet av 1800-talet. Freud ville förstå 

uppkomsten av neuroser, vilket är ett samlingsbegrepp för olika typer av mindre allvarliga 

psykologiska sjukdomstillstånd. Han menade att människan bär på inre tankar och känslor 

                                                 
3
 Olsson & Algulin 1993, s 354ff. 
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som inte accepteras av samhället och individen, varför dessa till varje pris inte tillåts komma 

fram. Hanteras detta på ett dåligt sätt kan människan få psykiska problem. En 

försvarsmekanism som hanterar de förbjudna tankarna är bortträngning, då det bildas ett 

tomrum i medvetandet. Detta kan orsaka neurotiska symptom så som ångest, och ibland fylls 

tomrummet med tvångstankar och tvångshandlingar. Freud menade således att människan, på 

ett eller annat sätt, måste få utlopp för bortträngda tankar och önskningar, och detta kan ske på 

ett omedvetet plan genom neurotiska symptom.
4
 

        Så sker inom varje människa en kamp. Kampen där jaget tvingas medla mellan detet, de 

omedvetna drifterna och önskningarna, och överjaget, människans moraliska väktare som 

censurerar alla känslor och tankar som inte passar sig. Freud menade att denna kamp kunde 

orsaka plågsamma neuroser hos människan, och därför behövde man hjälpa henne att förstå 

de egna omedvetna tankarna. Hon behövde hjälp att förstå och erkänna den egna 

bortträngningen. Detta kunde göras genom fria associationer då analysanden, det vill säga 

personen som skulle analyseras, fick ligga på en divan och prata fritt utan att han eller hon såg 

analytikern. Man kunde också komma åt det omedvetna genom att analysera felsägningar, 

tvångstankar och beteenden. Ett annat sätt att komma åt människans omedvetna känslor 

menade Freud var att studera hennes drömmar.
5
 

        Enligt Freud har inte överjaget samma makt över människans tankar under sömnen, 

vilket gör att drömmar alltid talar sanning om människans tankar, så till vida att de tolkas rätt. 

I analysen av drömmar skiljer Freud på det manifesta dröminnehållet, det vill säga drömmens 

handling, och latenta drömtankar, vilket är den dolda mening drömmen bär på.
6
 Freud 

menade att ju äldre vi blir, desto mer aktivt blir överjaget även i drömmar, och drömmar 

censureras genom förtätning eller förskjutning. Förtätning innebär att flera olika tankar i 

drömmen kan komprimeras till en handling. Exempelvis kan en handling symbolisera flera 

olika saker, och en person i drömmen kan vara flera personer samtidigt. I förskjutning, å 

andra sidan, återfinns inte något av den latenta drömtanken synlig, utan den har antagit en 

annan form. En del av drömmen blir således en symbol för något annat, en aktivitet ersätts av 

någon annan med liknande association.
7
 Genom att tolka en neurotisk människas drömmar 

kan man således enligt Freud medvetandegöra personen om sina egna tankar, och på så sätt 

kan förståelse skapas för vad som orsakar personens besvär. 

                                                 
4
 Permer & Permer (red) 1989, s 113ff. 

5
 Ibid, s 95-108.  

6
 Freud 1980, s 97. 

7
 Ibid, s 114. 
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        Centralt för Freuds teori är att han fäster stor vikt vid människans libido, det vill säga 

sexualdriften, och menar att denna har en mycket stark påverkan. Han menar även att 

sexualiteten är central för att förstå barnets utveckling och hävdade ytterligare att barn har 

sexuella känslor, vilket uppfattades som mycket kontroversiellt. Sexualitet ges dock av Freud 

en vidare innebörd, och det handlar snarare om organlust, det vill säga alla former av 

kroppsligt välbefinnande. Det första exemplet på detta är hur det ammade spädbarnet känner 

lust till moderns bröst för att uppnå en tillfredsställande mättnad. Ammandet upplevs således 

som något lustfyllt.
8
 Enligt Freuds modell är det lilla barnets lustfyllda känslor kopplade till 

den egna kroppen, driften är autoerotisk, men så småningom börjar barnet överföra dessa 

känslor på ett annat främmande objekt. Här menar Freud att flickor och pojkars känslor skiljer 

sig åt, och hos pojkar riktas de erotiska känslorna mot det första objekt som gett dem njutning, 

nämligen modern. Detta, att pojkar är sexuellt dragna till modern, kallade Freud för 

oidipuskomplex. Benämningen hämtades från den antika myten och Sofokles drama Kung 

Oidipus, i vilket Oidipus får vetskap om att han ovetandes mördat sin far och gift sig med sin 

mor.
9
 Flickors motsvarighet till oidipuskomplex, lusten till fadern, kallas för elektrakomplex, 

men denna term härstammar inte från Freud utan från hans lärjunge C G Jung.
10

  

        Den oidipala konflikten inträffar under det falliska stadiet, då pojken är mellan 3 och 5 

år, och kännetecknas av att han gärna vill vara ensam med modern, samt att faderns och 

moderns fysiska kontakt upplevs som störande. Den lille pojken vill ha modern för sig själv. 

Så småningom ger den lille pojken upp känslorna för modern, då han är rädd att bli bestraffad 

av fadern, och istället identifierar han sig nu med sin före detta rival. Hos de flesta försvinner 

oidipuskomplexet i och med detta, men hos vissa återkommer känslorna.
11

 Under puberteten 

kan således dessa incestuösa känslor uppväckas på nytt, och individen tvingas omedvetet att 

ta ställning till dessa.  

 

Här utspelar sig nu mycket intensiva känsloförlopp i linje med oidipuskomplexet 

eller i reaktion mot det; till stor del måste de emellertid hållas utanför 

medvetandet, eftersom förutsättningarna för dem inte längre kan tolereras.
12

  

 

Således förstår sonen nu att de känslor han hyser för modern är ”fel” känslor. För honom 

gäller det därför att frigöra sig från sina fysiska känslor för modern och istället projektera 

dessa på ett annat främmande kärleksobjekt, vilket kan vara problematiskt. Puberteten handlar 

                                                 
8
 Freud 1980, s 270f. 

9
 Ibid, s 272f. 

10
 http://www.ne.se/lang/elektrakomplex 2011-12-13. 

11
 Freud 1980, s 273; Permer & Permer (red) 1989, s 124ff. 

12
 Freud 1980, s 277. 

http://www.ne.se/lang/elektrakomplex
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om att slå sig fri från föräldrarna, och Freud menar att människor med olika neuroser har 

misslyckats med denna frigörelse. Enligt Freud är oidipuskomplexet en kärna i neurosen, och 

en viktig källa till den skuldkänsla som många med neurotiska besvär uppvisar.
13

  

        I min uppsats kommer jag att använda psykoanalytisk teori för att analysera Martins 

Bircks karaktär, samt hans förhållande till modern. Det har dock debatterats om inte 

psykoanalysen är en litterär metod, snarare än teori, och jag menar att den i min uppsats 

fungerar som bådadera. Jag kommer att analysera Martins karaktär genom att göra en 

närläsning, och använda honom som en analysand, på samma sätt som psykoanalytiker ofta 

använt fiktiva personer för att pröva sina resonemang. Jag menar att detta angreppssätt är 

något som saknats i tidigare forskning, att det med andra ord är dags att lägga Martin Birck på 

divanen.  

 

1.4.2 Psykoanalys som litterär teori och metod 

Litteratur och psykoanalys har sedan psykoanalysens födelse ömsesidigt inspirerat varandra, 

något som även psykoanalysens grundare Sigmund Freud var mycket medveten om.  

 

Något som jag fortfarande finner underligt är att de fallstudier som jag skriver blir 

så lika noveller och att de, som man säger, saknar vetenskapens seriösa prägel. Jag 

tröstar mig med tanken på att det uppenbarligen är ämnets karaktär, och inte någon 

egen preferens, som är ansvarig för detta /…/ Faktum är att lokala diagnoser och 

elchocksbehandlingar inte leder någonstans i studiet av hysteri medan däremot en 

ingående beskrivning av de mentala processerna, såsom vi är vana att finna dem i 

skönlitterära författares verk, tillåter mig att med stöd i några psykologiska 

modeller, åtminstone uppnå en viss grad av insikt i dessa emotionella förlopp.
14

 

 

Freud var redan tidigt beläst i den västerländska kanon, och då han i sitt yrkesliv tyckte sig 

känna igen mönster i sina patienters problem var det till litteraturen han vände sig för att få 

stöd i utformandet av sina teorier. Liksom citatet ovan antyder upplevde Freud att författare 

hade en intuitiv kunskap om människans psykologi och innersta väsen. Han skrev mycket 

både om konst och litteratur, om karaktärstyper, motiv i myter och sagor, och om vad vi 

upplever som kusligt. Freud såg det som sin uppgift och stora utmaning att göra 

naturvetenskap av de hemligheter om människans innersta som världslitteraturen ruvade på.
15

  

        Psykoanalys och litteratur ligger således nära varandra. Författare har i sina romaner gett 

bakgrund till och förståelse för sina romankaraktärers handlande, och psykoanalytikerna har 

kunnat använda fiktiva gestalter som exempel då riktiga journaler varit sekretessbelagda. I 

                                                 
13

 Freud 1980, s 277, 273. 
14

 Nylander (red) 1986, s 9f. 
15

 Crafoord 2007, s 9, 16. 
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Sverige blev Freuds namn stort i kulturdebatten under 1930-talet, bland författare som Karin 

Boye, Eyvind Johnson och Gunnar Ekelöf. Sedan dess har dock intresset avtagit, och till 

skillnad från andra europiska länder har det intressant nog inte utvecklats någon stark 

psykoanalytisk skola inom humanvetenskapen.
16

 Utomlands har dock psykoanalysen fått 

starkare fäste, och några viktiga namn som vidareutvecklat dess teorier efter Freud är bland 

annat C G Jung, Jacques Lacan och Julia Kristeva.
17

 

        Atle Kittang menar i ”Psykoanalytisk litteraturteori” i En introduktion till den moderna 

litteraturteorin (1997) att man kan dela in den psykoanalytiska litteraturteorin i tre olika 

områden. Den första delen handlar om att använda författarens verk för att göra en tolkning av 

författarens psykologi. Då kombineras läsning av skönlitterära verk med studier i författarens 

biografi, och dessa läggs ihop för att ge en bild av författarens inre liv och omedvetna tankar 

och känslor. Denna analysstrategi var vanlig under 1900-talets första hälft. En annan typ av 

psykoanalytisk litteraturkritik som blivit populärare under senare år fokuserar på läsaren, och 

samspelet mellan läsaren och texten. Hur upplever man texten, och varför?
18

  

        Den analysstrategi som jag kommer att använda mig av i förestående uppsats fokuserar 

dock varken på författaren eller på läsaren, utan på de fiktiva karaktärerna. Denna inriktning 

inom den psykoanalytiska litteraturteorin syftar således till att göra en tolkning av 

romanfigurers psykologi. Hur kan vi förstå deras handlande utifrån deras bakgrund? Man 

använder den fiktiva karaktären som analysand. Freud själv har använt denna typ av 

psykoanalytiska tolkning av litteratur då han i Die Traumdeutung (1900) läst Shakespeares 

Hamlet, och analyserar karaktären Hamlets handlande. Freud ville förstå varför Hamlet tvekar 

att hämnas sin faders mördare, och menar att detta grundar sig i ett oidipuskomplex. Hamlet 

identifierar sig med sin farbror Claudius som har dödat Hamlets rival (fadern), och inlett en 

relation med modern, som även är objektet för Hamlets längtan.
19

 

        Litteratur och psykoanalys har således alltid legat nära varandra och inspirerats av 

varandra, varför det även utvecklats till ett litteraturteorietiskt begrepp. Psykoanalysen har 

genom åren blivit starkt kritiserad, inte minst från feministiskt håll, vilket bidragit till att 

många tankar omprövats och omarbetats. Även psykoanalysens ovetenskaplighet har 

problematiserats då bristen på evidens gör analysen godtycklig och subjektiv. Trots detta 

anser jag att det är en mycket fruktbar teori och metod att använda i litteraturvetenskapliga 

studier, då de kan inbjuda till en närmare analys av romanfigurers psykologi samt öppna en 

                                                 
16

 Nylander ”Något om psykoanalysen i svensk litteraturvetenskap” 1986, s 239f. 
17

 Kittang 1997, s 37ff. 
18

 Ibid, s 35ff. 
19

 Ibid, s 35ff. 
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större och djupare förståelse för känslor och beteende. I min undersökning av romanfiguren 

Martin Birck spelar psykoanalysen en stor roll, och jag vill framhäva det faktum att min 

tolkning är en möjlig tolkning bland andra. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

1.5.1 Psykoanalytiska studier av Söderbergs författarskap 

Ett antal forskare har närmat sig Hjalmar Söderbergs författarskap med något som kan liknas 

vid psykoanalytiska ansatser, men främst har de då fokuserat på författarens egen psykologi, 

eller Doktor Glas.  

        Ebbe Linde (1936) har i en artikel gjort en psykoanalytisk läsning av Doktor Glas. Till 

skillnad från min undersökning har hans syfte dock varit att använda verket för att förstå 

Söderbergs egen psykologi. Linde menar att Doktor Glas mord på pastor Gregorius 

symboliserar en för Söderberg omedveten uppgörelse med den egna ambivalenta inställningen 

till religionen. Vidare menar han även att man kan läsa in Söderbergs känslor inför sitt eget 

problematiska kärleksliv i romanen.
20

 Linde använder sig således av en annan utgångspunkt 

än jag, då jag i min analys inte är intresserad av Söderbergs psykologi. 

        På liknande sätt väver Anders Ryberg in personen Söderberg då han studerar drömmarna 

hos romanfigurerna i Söderbergs produktion. Ryberg skriver att Söderberg var långt ifrån 

opåverkad av tidens strömningar med intresse för det omedvetna och drömmar, och att detta 

kan vara en anledning till att drömmar så ofta förekommer. Även om Freuds namn inte 

figurerade i Sverige på den tiden var likartade tankar i omlopp. Axel Herrlins Själslifvets 

underjordiska verld (1901), vilken utkom samma år som Martin Bircks ungdom, är ett 

exempel på forskning i denna riktning. I linje med psykoanalytisk tolkning menar Ryberg att 

drömmarna ger uttryck för romanfigurernas inre konflikter, och att dessa ofta överensstämmer 

med Söderbergs. Han finner att den ångest flertalet romanfigurer bär på kommer till uttryck i 

drömmarna och menar att de speglar oron att aldrig finna en mening med livet. Dock menar 

han att drömmarna i Martin Bircks ungdom inte är speciellt intressanta att studera då de till 

största delen bara är ett barns reproducerande drömmar.
21

  I motsats till Ryberg menar jag 

emellertid att drömmarna i romanen är mycket talande, och de bildar en central del i min 

undersökning.  

                                                 
20

 Ardelius & Rydström 1978, s 254ff. 
21

 Ryberg 1953, s 39-59. 
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        I ett kapitel i Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1987) fortsätter 

Lars O Lundgren med Rybergs resonemang och undersöker likheter mellan idéer i Doktor 

Glas och idéer ofta tillskrivna Sigmund Freud. Romanen utgavs 1905, fem år efter att Freud 

debuterade med Die Traumdeutung. Denna översattes dock inte till svenska vid denna tid, och 

de psykoanalytiska tankarna fick spridning i Sverige betydligt senare. Lundberg pekar ändå 

på hur många av Freuds tankar som finns med i Doktor Glas, exempelvis huvudpersonens 

förståelse av drömmar som betydelsebärande och innehållande omedvetna önskningar. 

Söderberg har dock själv konstaterat om sin likhet med Freud: 

 

Freud var 1905 knappast känd annat än möjligen i medicinska kretsar – annars 

skulle man naturligtvis ha sagt att jag var påverkad av honom. Just år 1905 gav 

han ut ett par av de böcker som gjorde honom berömd. Jag anade på den tiden inte 

hans existens. Jag gjorde över huvud inga medicinska förstudier till Doktor Glas.
22

 

 

Liksom Ryberg menar Lundberg att vi ska förstå denna likhet genom att se på strömningar i 

tiden; Freud var knappast den ende som intresserade sig för drömmar och det omedvetna. 

Således är det inte otroligt att Söderberg var inspirerad av detta slags tankar redan då han 

färdigställde Martin Bircks ungdom, vilket motiverar en undersökning av denna ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv 

        I Viljans frihet och mordets frestelse (2003) analyserar en grupp forskare Söderbergs 

Doktor Glas genom att sätta in den i sitt idéhistoriska sammanhang, så som tidens intresse för 

psykologi, det omedvetna och drömmars betydelse. Liksom Lundberg menar de att dessa 

tankar florerade i samhället redan innan Freud riktade uppmärksamhet mot dem, och 

Söderberg kan därför mycket väl ha varit inspirerad av element i det som senare kom att 

förknippas med psykoanalys. Björn Sahlin kopplar i sin del av arbetet ihop karaktären doktor 

Glas med de idéer om psykologi och psykiska besvär som diskuterades kring sekelskiftet. 

Hans redogörelse för den psykologiska idéhistorien har varit viktig för mig då jag sökt förstå 

Martin Bircks karaktär utifrån hans samtids uppfattning om psykologi. Relevant för min 

undersökning är också Lars Sjöstrands kapitel om drömmens betydelse i Söderbergs 

författarskap. Han tar upp drömmar ur Doktor Glas och visar hur de kan läsas utifrån tankar 

om det omedvetna och menar också att man kan se tecken på att doktorn har oidipuskomplex. 

Även drömmar i Martin Bircks ungdom nämns, och speciellt då inledningsdrömmen. 

Sjöstrand menar att man ska se det som att modern förvandlas till busen Frans, och att detta 

visar på det lilla barnets problem att skilja mellan den kramiga modern och den bannande och 

                                                 
22

 Lundgren 1987, s 111. 
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bestraffande modern.
23

 Söderbergs romaner, med komplexa gestalter, drömmar och symbolik 

lämpar sig således mycket bra för analys med psykoanalytiskt perspektiv, varför det är på 

tiden att någon gör en mer ingående analys av Martin Bircks ungdom. 

 

1.5.2 Martin Bircks ungdom i tidigare forskning 

Martin Bircks ungdom kan sägas främst behandla tre centrala teman; kärleken och erotiken, 

religionen, samt författardrömmar. Tidigare forskning har, förutom undersökningar av rent 

författarbiografiska syften, framförallt ägnat sig åt dessa tre. 

        Lennart Kjellberg har i Stildrag i Hjalmar Söderbergs Förvillelser och Martin Bircks 

ungdom (1937) undersökt romanen stilistiskt och således enbart hållit det på en språklig nivå. 

Gällande innehållet och tolkningen av karaktärerna har den lite att ge, men Kjellberg tar bland 

annat upp det rika färgspråket, vilket flera andra senare forskare arbetat vidare med.
24

   

        Per Gunnar Kyle redogör i sitt kapitel i Göteborgstudier i litteraturhistoria tillägnade 

Sverker Ek (1954) för Martin Bircks ungdoms tillkomsthistoria. Kyle jämför utkast ur de olika 

versioner av romanen som Söderberg skrev under en tioårsperiod. Han visar hur romanens 

första drömscen ändrats i de olika manuskript som föregick publiceringen, och det är tydligt 

att modern genomgående har en mycket framträdande roll. Han diskuterar även symboliken i 

den röda blomman, och menar att det är en förebådelse om Martins eget syndafall då han 

drivs ut ur sitt paradis, det vill säga förlorar sin moder. Den röda blomman har också flera 

gånger av Söderberg använts som sexualsymbol.
25

 Kyle skriver: 

 

Att det är fråga om en av Söderberg medveten beräknad sexualsymbol framgår av 

att den är nyckel till förhållandet mellan modern och sonen, som det senare 

utvecklar sig, då deras skiljaktiga åsikter om religion och sexualitet avlägsnar dem 

från varandra.
26

 

 

Liksom Kyle är jag övertygad om drömmens tydliga sexuella symbolik, och detta kommer jag 

i min undersökning att utveckla ytterligare. 

        Sten Rein menar i sin avhandling Hjalmar Söderbergs Gertrud (1962) att man inte kan 

skilja författaren Hjalmar Söderberg från många av de romanfigurer han porträtterar. Han 

studerar främst Söderbergs drama Gertrud, men analyserar också Martin Bircks ungdom då 

romanen är självbiografisk, och han vill komma åt Söderbergs person utifrån hans verk. Rein 

beskriver Martin-Hjalmar som en bortkommen pojke med rädsla för omvärlden. En pojke 

                                                 
23

 Holmbäck, Sahlin, Sjöstrand & Sjöstrand 2003, s 169f. 
24

 Kjellberg 1937. 
25

 Kyle 1954, s 297ff. 
26

 Ibid, s 299f. 
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som har dåliga sociala kontakter är ofta passiv, men har ett starkt känsloliv. Här figurerar 

även begreppet neurasteni, vilket jag återkommer till i min undersökning.
27

 Den bild Rein ger 

av Martin stämmer till stor del med den bild av Martin som framkommer i min undersökning, 

men till skillnad från Rein kommer jag i större utsträckning belysa hans karaktär utifrån 

uppfattningar om psykologi som var rådande under den tiden.  

        Wolfgang Butt tar i Studies of Swedish Literature No. 7 Hj. Söderberg: Martin Bircks 

Ungdom (1979) bland annat upp drömmarnas centrala plats i romanen, och nämner att dessa 

kan tolkas med psykoanalys. Martin har både nattliga drömmar och dagdrömmar, och Butt 

menar då att det är saker Martin inte kan kontrollera emotionellt eller intellektuellt som jagar 

honom i drömmarna.
28

 En närmare diskussion kring vad detta är ryms dock inte i hans skrift, 

då omfånget inte tillåtit det.  

        Bure Holmbäck, kanske den mest ihärdige Söderbergforskaren, tar i olika avhandlingar 

och skrifter upp Martin Bircks ungdom. Holmbäck lyfter i Hjalmar Söderberg och 

passionerna fram den intressanta upplysningen att i Söderbergs tidiga manuskript var modern 

redan död vid berättelsens början, medan i den färdiga romanen finns modern med som ett 

viktigt motiv under hela uppväxten.
29

 Han pekar även på att romanen snarare handlar om en 

inre utveckling, och inte en yttre, vilket starkt motiverar en läsning av psykoanalytisk 

karaktär. I Hjalmar Söderberg – Ett författarliv (1988) diskuterar han anledningen till att 

Martin Birck inte gifter sig i slutet av romanen. Både Martin och kvinnan har trots allt arbete, 

och ingen av dem är knuten till en annan partner. Den motivering Martin själv ger är att han 

inte skulle kunna försörja dem, att de inte skulle kunna skapa mycket till hem, så istället väljer 

de att hålla sitt samliv hemligt. Holmbäck menar att denna ”realistiska motivering” är svår för 

oss att förstå. Vid sidan om denna motivering menar han att man kan tolka det som att Martin 

inte kan gifta sig för att då ”hade de blivit delaktiga i samma falska äktenskapsinstitution som 

kritiseras i utförliga resonemang”.
30

 Holmbäck menar således att Söderberg vill ge en 

konsekvent bild av Martin som en frusen och bitter tänkare, och att giftermålet därför inte 

skulle passa in i mönstret. Detta kommer jag att återkomma till i min analys, men min 

tolkning skiljer sig från Holmbäcks. 

        Tommy Olofsson har i Frigörelse eller sammanbrott? Stephen Dedalus, Martin Birck 

och psykologin (1981) för avsikt att undersöka två romankaraktärer med författarambitioner, 

och utifrån romanernas karaktär som bildnings- respektive utvecklingsroman från olika 

                                                 
27

 Rein 1962, s 42f. 
28

 Butt 1979, 10f. 
29

 Holmbäck 1991, s 32. 
30

 Holmbäck 1988, s 180. 
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psykologiska skolors perspektiv förklara varför deras författardrömmar krossas. 

Psykoanalysen står då för några av dessa perspektiv, företrädda av Freud och C G Jung. 

Olofsson förklarar Martins misslyckade författardrömmar med att han är en neurotiker som, i 

enlighet med Freuds teori, lever igenom sina dagdrömmar.
31

 Olyckligtvis fördjupas inte detta 

resonemang, och några tankar om tänkbara anledningar till Martins neuros bjuder han inte på.  

Överlag finns i avhandlingen en oklarhet gällande författarens syfte. Denna oklarhet i 

kombination med att Olofssons avhandling saknar både tydliga frågeställningar och 

sammanfattande diskussion gör det svårt att förstå vad forskaren egentligen vill komma fram 

till. Detta till trots bidrar Olofsson med många intressanta iakttagelser gällande Martin Bircks 

ungdom. Utan att använda en psykologisk teoretisk ram analyserar Olofsson romanen, och 

lägger stor vikt vid att knyta ihop drömmen i romanens början med slutscenen, med en, enligt 

Olofsson, från Martin Bircks sida kärlekslös kyss.
32

 Denna tolkning kommer jag att 

återkomma till nedan. Färgsymboliken ges stort utrymme och slutet tolkas som i det närmaste 

tragiskt, en tolkning som helt överensstämmer med min egen. Dessa analyser knyts dock inte 

till psykoanalysen.  

        Färgsymbolik undersöks även i Kristina Runerings icke publicerade uppsats Barndomens 

blå blomma doftar rött. Färgsymboliken i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom från 

Uppsala Universitet. Runering bekräftar tidigare forskning i det att färgsymboliken har stor 

betydelse för tolkningen av romanen, men bidrar inte med så mycket nytt.
33

 

        Många av de forskare jag redogjort för skriver att modern har en viktig roll i Martin 

Bircks liv, och därför anser jag det vara anmärkningsvärt att ingen tidigare valt att närmare 

undersöka deras relation samt moderns inflytande över Martins liv. Jag vill i min uppsats peka 

på att Martins handlande inte kan förklaras utan att det sätts i förhållande till modern. Här 

finns således en mycket viktig lucka att fylla. 

 

 

2. UNDERSÖKNING 

 

2.1 Det är ”en sjukdom att tänka och känna” – Martin Bircks karaktär 

Martin Birck är en man typisk för sin tid. Han har drömmar och önskningar, men verkar inte 

egentligen ta tag i någondera.  Den mänskliga viljan är något som sekelskiftets psykologer 
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32
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33
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 15 

diskuterade mycket, och determinismen, det vill säga idén om att vi inte kan styra över vart 

livet för oss, överfördes från filosofin till psykologin. Söderbergs romanfigurer har ofta 

beskrivits som flanörer, och detta ligger helt i linje med determinismen. Martin Birck är en 

typisk flanör, en som promenerar omkring utan mål och mening.
34

 I en scen driver Martin 

kring i skymningen, utan att egentligen veta vart han är på väg, och plötsligt kommer han på 

sig själv med att gå omkring och gråta (s 139). Denna allmänna viljelöshet var så utbredd vid 

sekelskiftet att tillståndet fick ett namn, neurasteni, och sjukdomen sågs som den moderna 

människans reaktion på den snabba samhällsomvandlingen med vilken hon omgavs. 

Neurasteni beskrevs som ett sjukdomsliknande tillstånd vilket främst drabbade unga 

människor i de högre samhällsklasserna. Symptombilden var oförmåga till psykisk och fysisk 

ansträngning, håglöshet, bristande självförtroende och energi, men även sömnlöshet och 

mardrömmar.
35

 Flera av dessa symptom kan man se tydligt i karaktären Martin Birck, 

exempelvis då det beskrivs att han utför sina vardagliga aktiviteter i det närmaste mekaniskt 

och utan engagemang (s 124). Martin får anställning på ett ämbetsverk med att granska 

räkenskaper, vilket han gör genom att skumma igenom siffror och sätta dit sin signatur per 

automatik. Han ser det bara som en tillfällig sysselsättning, och han menar att han har ett 

skenbart arbete och ett verkligt arbete. Innerst inne misstänker han dock att hans diktande inte 

kommer att föra honom långt, och under romanens tidsspann tar han sig aldrig ifrån 

ämbetsverket (s 192). Martin har drömmar men inte tillräckligt med ork och motivation för att 

kämpa för dem, och beskrivningen av neurasteni som ”en sjukdom för de känsliga som gett 

sig framsteget och moderniteten i våld men som höll på att förlora sin själ”
36

 passar väl in på 

honom. 

        Som ett annat tecken på neurasteni kan man tolka den handlingsförlamning vilken 

Martin uppvisar i sin förälskelse i Harriet Skotte, en kvinna han en dag mött på gatan. Han 

skriver henne ett brev där han förklarar sin kärlek, ett brev som dock aldrig blir sänt, och han 

frågar sig själv: 

 

om jag i morgon får läsa i tidningen att hon är förlofvad, eller gift, eller att hon är 

död – hvad har det att betyda för mig? Ingenting, ingen mistad verklighet, ingen 

förhoppning ens som går i spillror, bara en stämning som brister och som snart 

skulle ha brustit ändå. (s 185) 
 

                                                 
34

 Holmbäck, Sahlin, Sjöstrand & Sjöstrand 2003, s 82ff. 
35
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Martin gör inte någonting åt sin förälskelse, och man kan fråga sig hur starka hans känslor 

egentligen är. Tanken på henne blir ett tidsfördriv, och neurastenins oförmåga till psykisk 

ansträngning och bristande självförtroende syns då Martin aldrig gör någonting åt sina 

känslor. Istället nöjer han sig med att tillfälligt köpa kärlek för pengar, men ibland klarar han 

inte heller av detta. Det finns en scen då han uppsökt en prostituerad, men medan kvinnan klär 

av sig faller Martin in i sina vanliga grubblerier. När han helt plötsligt väcks ur sina tankar av 

kvinnan som frågar om han inte tänker klä av sig förstår han ingenting av situationen. Han 

undrar vad han egentligen gör där och går istället ut genom dörren (s 143). Bland Martins 

kamrater är uppfattningen att det finns två sorters kärlek, en ren sort och en sinnlig sort, det 

vill säga en typ av kärlek inom giftermålet och en typ av kärlek som man köper för pengar  

(s 144). Martin misslyckas med sina försök till kärlek både hos den fina Harriet Skotte och 

hos prostituerade, helt enkelt för att han inte har tillräckligt med vilja, engagemang och 

självförtroende.  

        Karakterologi, något som innebar att människor grupperades efter vissa karaktärsdrag, 

var ett stort intresse för psykologer vid tiden då Söderberg skrev Martin Bircks ungdom. 

Martin överensstämmer till stor del med den karaktärstyp som kallats för den introverta. Den 

introverta individen är absorberad av sitt eget inre liv och är ofta avskuren från livet runt 

omkring sig. Han är också ofta oförmögen till handlande, förutom till det som av vana sker 

per automatik.
37

 Så saknar också Martin Bircks liv ett händelserikt yttre skeende. Snarare är 

det hans grubblerier som är i fokus i romanen, grubblerier rörande religionen, kärleken och 

meningen med livet. Det är således framförallt inombords som Martin lever, vilket skulle 

stämma överens med en introvert karaktär. 

        Martin är ofta en betraktare, en som ställer sig utanför, och detta syns redan då Martin är 

ett litet barn. 

 

Men då lampan var tänd och man satt kring det runda bordet, hvar och en med sitt 

arbete, sin bok eller sin tidning, då gick Martin bort och satte sig i en vrå. Ty han 

hade plötsligt blifvit sorgsen utan att han visste hvarför. Där satt han i mörkret och 

stirrade in i den rundel af gult ljus, inom hvilken de andra sutto tillsammans och 

arbetade eller pratade, och kände sig utanför och öfvergifven och glömd.(s 32)  

 

Martin känner sig här utanför, men ensamheten är också något han väljer genom att gå ut ur 

cirkeln av ljus och betrakta de andra på avstånd. När han blir äldre tycker han om han att gå 

på bal, men han dansar inte. Istället föredrar han om att stå i dörröppningen och se de vackra 

paren virvla förbi (s 150). Han har lätt att se på situationer utifrån, och ett ytterligare exempel 
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är då han under studentnatten tillsammans med sina kamrater träffar några prostituerade. 

Kamraterna är inte sena att ta en flicka om livet och valsa runt i Kungsträdgården, men Martin 

står stilla kvar och betraktar en ”en liten blek olycka med ögon svarta som kol” (s 113f) och 

undrar huruvida han skulle våga bjuda upp henne. Dock blir det snart för sent, och hon virvlar 

iväg med en annan, varpå Martin står ensam kvar och betraktar vännerna (s 114). Martin 

väljer att ställa sig utanför, med resultatet att han ibland känner sig utanför och glömd, och här 

kan man också se inslag av självömkan. 

        I denna scen, då Martin befinner sig bland sina kamrater och några glädjeflickor, lyser 

hans dåliga självförtroende igenom, och hans viljelöshet kan också kopplas till detta. Han 

nöjer sig med ett ointressant jobb för att han betvivlar att han skulle kunna få något annat 

arbete; han tvivlar på sin egen författarförmåga och vågar inte skicka sitt brev till målet för sin 

förälskelse, Harriet Skotte. Dålig självkänsla och en stor osäkerhet har präglat Martin sedan 

barnsben. Han är mörkrädd, rädd för andra barn, och ger ofta ett osäkert intryck  

(s 18, 36). Som barn är han exempelvis mycket rädd för att börja skolan och lämna det trygga 

hemmet (s 59).  

        I den sommarstuga familjen hyr då Martin är liten hänger en tavla som fascinerar honom. 

Den föreställer ett landskap där det bland annat står en dunge med stora grönskande ekar, men 

mitt bland dessa ekar står ett annat träd, 

 

som stod naken och svart och icke kunde grönska som de andra, och i dess grenar 

hade kråkorna byggt bo. 

       Martin kunde icke taga sina ögon från det svarta trädet med kråkboet mellan 

grenarna. Han tyckte att han kände detta träd, att han hade sett det förr, eller hört 

en saga om det.  

       Och han drömde om det på natten. (s 54) 

 

Drömmar är en av de främsta ingångarna till att lära känna människans omedvetna enligt 

Freud, och här är det tydligt att bilden av det döda trädet i Martins dröm berättar något om 

honom. Anledningen till att Martin tycker att han känner detta träd är för att det påminner om 

honom själv, och man kan se detta som ett förebådande av hans person som vuxen. Bilden av 

trädet visar hur Martin skiljer sig från de andra som grönskar, medan hans eget svarta, sorgsna 

träd snarare är dött. Den visar hur Martin inte passar in bland de övriga, hur han märker ut sig 

och känner sig utanför. Denna bild av främlingskap inför dem omkring sig bekräftas av ett 

citat då Martin tänker: ”Han förstod inte människorna, och han förstod inte heller sig själv”  

(s 144). Ryberg menar att Martins frekventa drömmande är ett sätt för Söderberg att illustrera 



 18 

Martins känslighet, och ofta, liksom i denna dröm, finns det en stor underliggande oro.
38

 Detta 

överensstämmer med min uppfattning, och i nästa del av min undersökning kommer drömmar 

att ges en stor plats.   

        Ur en psykoanalytisk tolkning framstår Martin som en mycket neurotisk figur. Hans 

djupa grubblerier kan ses som uttryck för tvångsmässigt undertryckande av omedvetna tankar, 

ett sätt att fylla bortträngningens tomrum. Han lider av en stor ångest, vilken framför allt har 

karaktären av existentiell ångest. Denna ångest kommer ibland till ytan, som då Martin 

kommer på sig själv med att gå och gråta. Han driver omkring på mörka gator och funderar: 

 

        Hvad ha vi gjort med våra lif, vi människor? 

        Lyckan, ungdomsglädjen, hvart tog den vägen? 

Livet är […] inrättadt för de tanklösa och slöa, för dem som taga falskt för äkta 

eller till och med föredraga det falska, därför är det en sjukdom att tänka och 

känna, en barnsjukdom som man måste gå igenom innan man blir man… (s 146) 

 

Citatet visar på en stor existentiell ångest, och det är tydligt att Martin verkligen plågas av 

sina starka tankar och känslor. Det är även intressant att se hur nära Martins tankar ligger 

psykoanalysens. Martin menar att de sanna tankarna måste gömmas och glömmas för att man 

ska kunna växa upp och bli man, vilket ligger helt i linje med hur jaget växer fram och 

kontrollerar detet.  De verkliga tankarna och känslorna hittar man således enligt Martin i 

barndomen, men så småningom lär man sig att glömma bort dessa då det är en sjukdom att 

tänka och känna. Enligt Freud grundar sig människans neuros i en känslomässig konflikt som 

utsatts för bortträngning. Ofta är det en fixering av en viss period i livet, ofta en viss period i 

barndomen, vars känslor stannat kvar.
39

 Det är således på sin plats att fundera över vad det är 

för äkta känslor från barndomen som Martin brottas med.  

        Den bild jag här skisserat av romanfiguren Martin Birck stämmer till stor del överens med 

tidigare forskares uppfattningar. Sammanfattningsvis kan sägas att Martin är en introvert 

karaktär som lider av neurasteni. Han är viljelös och tar inte riktigt tag i något, hans 

självförtroende är bristande och han upplever sig ofta som utanför. Han är en känslig 

grubblare som ofta fastnar i dagdrömmerier, en neurotisk karaktär som lider av ångest. Det är 

tydligt att det hela tiden är någonting som håller Martin tillbaka, någonting som stör honom i 

hans omedvetna. Detta någonting menar jag är modern, och det är hennes inflytande som 

nästa del av min undersökning kommer att handa om. 
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39

 Permer & Permer (red) 1989, s 112. 



 19 

2.2 ”som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif” – Martin och modern 

”Det som han hoppades och väntade på var något obestämt och osägbart; en soluppgång, en 

islossning, ett uppvaknande ur en pinsam och meningslös dröm.” (s 137) Med dessa ord 

betraktar den unge Martin Birck sitt liv, och man kan undra vad det är för pinsam och 

meningslös dröm Martin plågas av. Vad är det han vill bryta sig fri från, likt ett isflak som 

slits loss eller en sol som vid horisonten bryter sig fri från havet? Jag menar att det är de 

starka känslorna för modern, som följt Martin sedan barnsben och som i hans tidiga år hade 

karaktären av en erotisk längtan. Det är dessa tankar som plågar Martin även upp i vuxen 

ålder, och Martin lider således av vad Freud kallade för oidipuskomplex. Han hoppas 

förgäves att vakna upp en morgon och inse att han har slagit sig fri från modern, men han 

förmår inte att själv slå sig fri. Det som beskrivs i citatet ovan är något ”osägbart”, vilket 

tyder på att det är förbjudna känslor och något man inte kan tala öppet om; det är känslor som 

då de undertrycks, enligt Freuds teori, skapar Martins neuros. Och så ter sig Martins liv som 

”en pinsam och förvirrad dröm” (s 137). I denna del av undersökningen analyseras Martins 

förhållande till modern, och analysen är uppdelad i tre delar, vilka följer romanens 

kronologiska indelning. 

 

2.2.1 Den gamla gatan 

Martin Bircks ungdom börjar till alla psykoanalytikers stora förtjusning med en dröm, en 

dröm där Martin är ute och går med modern i en stor trädgård. 

 

Det var sommarafton och skymning, en tyst och grön skymning, och Martin gick 

vid sin moders hand genom en stor och underlig trädgård, där skuggan låg mörk i 

alléernas djup. På båda sidor om vägen växte sällsamma blå och röda blommor, på 

smala stänglar vajade de af och an för vinden. Han gick och höll sin moders hand 

och såg förvånad på blommorna och tänkte på ingenting. ”Du får bara plocka de 

blå blommorna, de röda äro giftiga,” sade modern. Då släppte han hennes hand 

och stannade för att plocka en blomma åt henne, en stor blå blomma ville han 

plocka, som satt och nickade tungt på sin stjälk. En sådan underlig blomma! Han 

såg på den och luktade på den. Och åter såg han på den med stora, förvånade 

ögon: den var ju inte blå, utan röd. Den var alldeles röd! Och så otäckt, giftigt röd! 

Han kastade den elaka blomman på marken och trampade på den som på ett farligt 

djur. Men då han vände sig om var modern borta. ”Mamma,” ropade han, ”hvar är 

du? Hvar är du, varför gömmer du dig för mig?” (s 3f) 

 

Modern som motiv presenteras således redan i romanens första rader, och till skillnad från 

tidigare forskare vill jag här lyfta fram moderns centrala roll i drömmen. Det manifesta 

dröminnehållet visar hur Martin är ute och går ensam med sin moder, och för att göra modern 

glad vill han plocka en av de goda, det vill säga en av de blå, blommorna och ge henne. Dock 

visar det sig att den blomma som Martin vill ge modern inte är blå, utan röd. Vilka latenta 
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drömtankar ligger då bakom denna dröm? Enligt Freuds teori om oidipuskomplexet söker den 

lille pojken vara ensam med sin moder, och det är precis vad Martin får vara här. Här 

uppfyller således drömmen en längtan som Martin har. Det centrala i drömmen är då Martin 

plockar ”fel” blomma och vill ge den till modern, och här sker en förträngning av Martins 

önskan, vilken då antar en symbolisk form. Som tidigare forskare diskuterat är 

färgsymboliken i denna scen mycket tydlig, och det röda står här för sexualitet och synd. 

Detta har tolkats som en symbol för hur Martin själv kommer att låta sitt liv fläckas av synd, 

men jag menar att tidigare forskare har förbisett en viktig poäng, nämligen den att Martin vill 

ge denna blomma till modern.  Det är en aktiv handling som har en avsedd mottagare. Att 

Martin vill ge den röda blomman till modern kan således ses som en manifestation av pojkens 

erotiska känslor för henne. När han gör detta försvinner dock modern, och det blir straffet för 

hans känslor. Martin anar således att detta är känslor som behöver undertryckas. Som många 

andra forskare pekat på fungerar även drömmen som en förebådelse inför hur det kommer att 

gå för Martin. Han kommer att leva i synd och modern kommer att lämna honom. Det 

centrala i drömmens budskap är i min mening dock rädslan att mista modern, vilket Martin är 

på väg att göra genom att han vill ge henne den röda blomman, och det har i tidigare 

forskning hamnat i bakgrunden. 

        Även en annan natt drömmer Martin om modern. Det är natten efter ett besök på en 

kasperteater, där Kasper slog de andra figurerna, även sin hustru. I sömnen drömmer Martin 

att fadern slår modern med en stor påk i huvudet (s 50f). Drömmen kan här kopplas direkt till 

upplevelsen dagen innan, men den betonar även Martins känslor för modern och rädslan för 

att hon ska skadas. Man kan även tolka det som att drömmen befäster faderns roll som rival. 

Att fadern blir en rival är en viktig del av oidipuskomplexet, och som barn upplever man 

enligt Freud relationen mellan sig själv, fadern och modern närmast som ett triangeldrama. 

Detta triangulära förhållande syns i Martin Bircks ungdom vid ett tillfälle då Martin är liten 

och hela familjen sitter samlad i vardagsrummet. Fadern visar Martin och systern hur han 

eldar upp ett hus byggt av tändstickor, och då de fascinerade barnen ber om att få se det en 

gång till reser sig fadern istället upp, går bort till modern och stryker sin hustru över håret  

(s 29). Denna manifestation av föräldrarnas kärleksrelation i kombination med att fadern 

lämnar barnen till förmån för modern visar tydligt på det triangeldrama som försiggår. Martin 

kan här antas känna svartsjuka gentemot fadern.  

        Martins starka känslor för modern framgår tydligt i ett antal kortare episoder i romanens 

första del. I familjens vardagsrum står ett piano vid vilket modern tycker om att sitta och 

spela, och Martin tycker att ”hennes röst lät vackrare än alla andra röster” (s 25). När modern 
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slutar sjunga och spela blir Martin rastlös, och han upplever plötsligt allting som mycket 

ödsligt. Pianot kan tolkas som en symbol för modern och Martins närhet till henne, vilket 

förklarar den starka reaktion Martin får då han hör föräldrarna samtala om att sälja pianot. 

Han tycker att detta låter helt omöjligt sorgligt, och faller omedelbart i gråt (s 33). En tolkning 

av detta är att Martin kopplar förlusten av pianot till rädsla för att förlora modern, en rädsla 

vilken tidigare synts i romanens inledande dröm. Ett annat tillfälle då sorgen över att förlora 

närheten till modern blir tydlig är då Martin inser att han snart ska börja skolan. Martin är 

också mycket rädd för att börja skolan, så rädd att han en sommarmorgon faller i gråt då han 

hör ordet skola nämnas. Tidigare har Martin och systern Maria haft skola tillsammans med 

modern, men Martin förstår att han nu kommer att mista detta samspel (s 59). Hans rädsla 

handlar således inte bara om att möta nya människor i skolans nya värld, utan även om att gå 

miste om tid tillsammans med modern.  

        Det står således klart att Martin som barn har mycket starka känslor för modern, så starka 

att hans drömmar skvallrar om erotiska känslor, vilket antyder ett oidipuskomplex. Fadern blir 

en rival i kampen över att få tid tillsammans med modern, och Martins stora skräck är att på 

olika sätt förlora henne. 

 

2.2.2 Den vita mössan 

I ”Den vita mössan” syns modern betydligt mindre än hon gjort i det tidigare avsnittet av 

naturliga skäl, då Martin nu tar studenten och ägnar mer tid åt sina grubblerier i ensamhet. Att 

modern trots allt fortfarande spelar en viktig roll under ytan förstår man som läsare då 

avsnittets andra och tredje kapitel handlar om Martins tankar om modern, och deras relation, 

samt att även de två sista kapitlen tar upp Martins liv i förhållande till moderns önskningar. 

Denna komposition, att avsnittet både börjar och slutar med modern, kan tolkas som ett 

tecken på att det trots allt är hon som är det viktiga motivet. 

        Modern är i början av avsnittet mer förmanande än någonsin då hon inför den stundande 

studentnatten vill skicka med Martin ett antal råd om att inte dricka ur sina glas och inte kasta 

blickar på en viss sorts kvinnor (s 92f). Martin förhåller sig lugn vid moderns uppmaningar 

och talar bara om för henne att hon fått det hela om bakfoten. På väg ut i natten, sin 

studentnatt, ägnar Martin sina tankar åt modern. Och man kan fråga sig hur många 

abiturienter som viger sina tankar åt sin mamma under första natten i frihet. Martin funderar 

på hur de har kunnat glida ifrån varandra så, och kommer fram till att det beror på hans 

religiösa grubblerier och det faktum att han inte längre delar moderns övertygelse (s 94). 

Martins frigörelseprocess är i full gång och ett sätt att slå sig fri från de starka känslorna för 
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modern är att göra upp med hennes religion. Moderns främsta karaktärsdrag är just att hon är 

en god kristen, detta är något som definierar henne, och för Martin kan då detta uppbrott ses 

som ett sätt att skilja sig från modern. Han vill slå sig fri. 

        Det är dock tydligt att Martin upplever frigörelseprocessen som problematisk. Han 

beklagar sig över att de inte längre kan föra intressanta samtal (s 94), och det faktum att han 

funderar så mycket över detta visar att modern fortfarande är mycket viktig för honom. En 

dag erkänner modern att hon gått igenom Martins skrivbordslådor för att hon varit orolig för 

honom, och hittat försök till dikter som upprört henne. Martin finner att han varken kan 

försvara sig eller trösta henne, och det beskrivs hur tystnaden skär i hans hjärta. Han tittar in i 

de ögon som log så vackert mot honom då han var barn. Han önskar att hon skulle le mot 

honom igen, le så att de skulle kunna lägga allt det betydelselösa bakom sig (s 186ff). Deras 

relation är inte vad den en gång var, och för Martin innebär detta att han både vill och inte vill 

slå sig fri från sina känslor. Deras religiösa olikheter är utan betydelse, jämfört med de starka 

känslor som Martin har. 

        Till skillnad från modern figurerar fadern mycket sparsamt i denna del av romanen. 

Dock berättar Martin i ett brev till sin syster att han drömt om hur han och fadern fick en 

vasaorden ihop, då kungen inte hade råd att ge dem varsin (s 164). Här kan man fråga sig vad 

detta delande med fadern egentligen står för. Det tyder på att Martin är van att dela med 

fadern, då de nämligen delar känslor för modern. Så är det tydligt att fadern i Martins 

undermedvetna är en rival om moderns kärlek, och detta kommer till uttryck som latenta 

drömtankar i Martins drömmar. 

        Martins intresse för flickor verkar i de övre tonåren svalt. Han är mycket medveten om 

sin egen lust, och besöker ibland prostituerade för att få utlopp för denna (s 138). Men 

drömmarna om en annan typ av kärlek förblir just drömmar, som exempelvis drömmen om 

Harriet Skotte. Martin funderar fram och tillbaka på vad detta med kärlek innebär, men 

inleder inte några egna empiriska undersökningar i ämnet. Man kan fråga sig om han 

verkligen vill träffa en flicka. Under en bal står han i dörren och betraktar de unga kvinnor 

som på dansgolvet virvlar förbi, och funderar: ”Hvad var det för en stämning öfver dessa 

ungdomens fester, som förtrollade honom och gjorde honom grubblande och sjuk af längtan 

efter det omöjliga?” (s 150) I dess kontext förstår man Martins längtan som längtan efter 

kärlek, men vad är det som är omöjligt i Martins längtan? Han är på fest med många vackra 

flickor, men väljer att inte delta i dansen. Martin menar själv att han ser bra ut, han har fina 

betyg och ett arbete, och säkerligen skulle de kvinnliga balgästerna kunna finna värre karlar är 

unge herr Birck (s 75). Att finna en flicka borde inte vara svårt för honom, men Martin verkar 



 23 

inte riktigt intresserad. Ändå står han där sjuk av längtan efter det omöjliga. Detta är mycket 

motsägelsefullt, och man frågar sig vad det är för kärlekslängtan Martin har som är så 

omöjlig. Citat pekar tydligt på att det är sina förbjudna känslor för modern Martin tänker på, 

då inget annat borde vara omöjligt. Denna längtan efter modern är, liksom citatet antyder, 

bokstavligen en längtan som gör honom sjuk då den ligger bakom hans neurotiska läggning. 

Känslorna för modern stör således Martin i skapandet av relationer till andra kvinnor. 

        Det är framför allt i delen ”Den vita mössan” som Martin sjunker djupast ner i sina 

grubblerier, vilket i linje med neurosen kan ses som ett sätt att fokusera på annat än de 

undertryckta tankar som egentligen pockar på uppmärksamhet. Långa partier av romanen 

ägnas åt hans religiösa grubblerier, åt hans funderingar kring kärlek, och sist men inte minst 

meningen med livet. I linje med psykoanalytisk tolkning kan detta tolkas som ett 

bortträngande av de förbjudna tankar som finns inom honom. För att undertrycka sina innersta 

tankar ägnar han sig nästan med tvångsmässighet åt andra grubblerier. 

        Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att Martin har mindre kontakt med 

modern då han blivit äldre, men samtidigt fortsätter hon att ha en mycket viktig påverkan på 

hans känslor. Detta syns exempelvis då han har svårt att utveckla relationer till andra kvinnor. 

Martin har börjat sin frigörelseprocess, men den blir problematisk och han funderar mycket på 

sin relation till modern. Dock bortträngs ofta dessa tankar med hjälp av andra grubblerier.  

 

2.2.3 Vinternatten 

I sista delen av Martin Bircks ungdom börjar Martin närma sig trettio år. Det första kapitlet 

utspelar sig på hans arbetsplats där han gör samma mekaniska arbetsuppgifter som tidigare, 

men nu är ganska tillfreds med det.  Kapitlet avslutas med att Martin lämnar arbetsplatsen för 

dagen, och meningen ”Han hade sorgflor på hatten, ty hans mor var död” (s 206). 

Upplysningen om moderns bortgång kommer som ett chockerande besked för läsaren. Varför 

hade inte istället kapitlet ägnats åt Martins känslor och förehavanden efter moderns bortgång? 

Varför förmedlas informationen om moderns död på detta otroligt korta och likgiltiga vis? 

Flera tänkbara förklaringar är möjliga. Martin, som sedan länge insett att han måste slå sig fri 

från sina förbjudna känslor, ser nu moderns bortgång som en chans att komma över henne en 

gång för alla. Därför låtsas han oberörd av hennes bortgång, och tillåter sig inte att visa 

känslor utifall att hans verkliga känslor skulle lysa igenom. Eller så är fallet det att modern 

helt enkelt inte är död för Martin, att det inom honom sker en bortträngning av detta faktum. 

Han försöker förtränga tanken på hennes död då den är för smärtsam, och han försöker att 

istället leva som förut.  
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        Moderns död återkommer dock i romanens näst sista kapitel, då Martin tagit med sin nya 

väninna på teater. Som ett enastående sammanträffande ser de Hamlet, en pjäs vilken enligt 

Freud, och flera psykoanalytiska forskare med honom, innehåller ett oidipuskomplex. På 

scenen spelas en begravning upp, och Martin flyr iväg i sina tankar.  

 

Han såg det sällsamma uppträdet vid graven, de båda männen som brottades 

därnere, och han hörde Hamlets röst: jag älskade Ofelia! 

        Hvad vill han, vill han rifva henne upp ur grafven? Om hon icke vore död, 

om hon reste sig ur kistan nu, röd och vaken som efter en lugn sömn, skulle han då 

taga henne i sina armar och bära bort och älska henne till dagarnas ände? Nej, det 

är inte så han menar. Han sade en gång, redan då hon ännu lefvde: min fröken, jag 

älskade er fordom. […] Han kunde kanske säga det om mycket. Han hade också 

älskat solen, och blommorna och träden. Den blå luften hade han älskat, och 

vattnet och elden och den goda jorden. Han hade älskat allt detta, till alla fyra 

elementen och till lifvet själft hade han kunnat säga: jag älskade er fordom. Men 

det hade blifvit annorlunda sedan, det var något som smög sig emellan allt detta 

och honom, något som tog honom i sin makt utan att fråga om lof och sköt undan 

allt det andra, solen och blommorna och kvinnorna och kvinnan, långt bort, så att 

han knappast såg det mera, annat än genom en dimma… Och då han nu såg 

liktåget komma och hörde att den döda var den, som han hade älskat, mindes han 

plötsligt hvad han hade ägt och förlorat, men han visste också, att han hade 

förlorat henne och allt, långt innan hon var död, och själfva förlusten tycktes 

honom blott i första ögonblicket verklig, i det nästa såg han också den långt 

bortifrån, genom en dimma… (s 246f) 

 

På teatern visas en begravningsscen, och att Martin här börjar tänka på sin moders nyliga 

bortgång är en tolkning som ligger nära till hands. Tanken på moderns begravning väcks 

onekligen av det han ser. Efter detta kommer ett nytt stycke, vilket gör att vi blir osäkra på 

vems känslor Martin faktiskt pratar om. Pratar han verkligen om Hamlets känslor för Ofelia? 

Nej, liksom Ryberg tidigare diskuterat menar jag att detta nya stycke snarare handlar om 

Martins känslor.
40

 Genom begravningsscenen förs Martins tankar in på modern, det är den 

nyligen framlidna modern som Martin har i tankarna då han funderar ”vad vill han, vill han 

riva upp henne ur graven?” I slutet av citatet beskriver Martin hur han såg liktåget komma och 

förstod att den döda var hon som han älskat, alltså hans egen moder. Här framgår också det 

smärtsamma konstaterandet att Martin förlorat henne som han älskade redan innan hon 

egentligen dog. Här är det väldigt tydligt att det är modern som åsyftas. I romanens andra del 

får vi veta att kontakten mellan Martin och modern skurit sig, att deras relation inte är vad den 

en gång var, och det är tydligt att detta är något som är väldigt plågsamt för Martin. Således 

förlorade Martin egentligen modern innan hon gick bort. Man kan också tolka denna förlust 

som något som skett då Martin började inse att hans känslor för modern inte passade sig; när 

han förstod att hans känslor var fel. Den ickeproblematiska och ohämmade relation till 
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modern som han hade som barn får därför sitt slut, och Martin blir självmedveten. Martin 

beskriver att det är något som kommit emellan honom och allt det han älskar, att han nu ser 

allt som genom en dimma. Denna dimma kan tolkas både som en bild för den förlorade 

samstämmigheten Martin och modern emellan, men också som en bild av insikten om att hans 

förbjudna tankar måste bortträngas. Som barn kunde Martin älska modern ohämmat, men då 

han växt upp har han insett att hans känslor är för starka och av opassande karaktär. Således 

har denna självcensur lagt sig som en dimma mellan honom och den han älskar. 

        I ”Vinternattens” andra kapitel får vi veta att Martin har träffat en ”väninna” (s 213). En 

intressant iakttagelse är här att det är först efter moderns död som Martin stadgar sig med en 

kvinna. Tidigare har det bara varit förälskelse på avstånd, som i fallet Harriet Skotte, eller 

besök hos prostituerade. Är det moderns död som nu slutligen får Martin att ta steget att 

försöka skapa sig en fungerande relation till en kvinna – nu när han äntligen odelat kan ge 

sina känslor till någon annan?. Dock är det en mycket intressant relation som Martin har med 

den nya kvinnan. De väljer att inte gifta sig, och håller därför sitt förhållande hemligt då de 

aldrig skulle kunna leva öppet tillsammans på det respektabla sätt som den borgerliga moralen 

föreskrev. Istället undviker de att bli sedda ute tillsammans och möts ofta hemma hos henne. 

Förklaringen som ges till detta hemlighetsmakeri är ekonomiska orsaker. Martin menar att 

han inte kan trolla fram de fyra tusen om året som en fattig medelklassfamilj skulle behöva, 

och att han således inte har råd att försörja henne (s 224f). Därför måste de leva i ett hemligt 

förhållande. Detta argument håller dock inte. Både Martin och kvinnan har egen inkomst från 

arbete och möjlighet att försörja sig bör därför inte vara ett problem. Att de inte kan gifta sig 

av ekonomiska orsaker är därmed inte helt sant, och det är tydligt att önskan kommer från 

Martin. Han ser sin framtid tillsammans med denna kvinna, och vill ge henne lycka, så varför 

vill han inte bli hennes äkta man? Min tolkning är att Martin inte vill gifta sig med denna 

kvinna då han helt enkelt saknar de känslor han skulle vilja ha för henne. Han kan se sig leva 

ett gott liv tillsammans med henne, deras förhållande präglas av en ömsesidig förståelse, de 

har trevligt tillsammans och kan föra långa resonemang (s 231-239). Säkerligen finns det 

starka känslor av kärlek mellan dem, men är det en romantisk kärlek? Jag menar att det från 

Martins sida inte kommer att bli ett helt känslomässigt baserat äktenskap, att han inte vill gifta 

sig för att han inte är tillräckligt kär. Denna tolkning får stöd av bland annat Holmbäck, som 

dessutom pekar på att Martin knappast okritiskt skulle köpa den samhälleliga institution som 

äktenskapet är.
41

 Här är det även intressant att fundera över faktumet att ”kvinnan” aldrig 
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presenteras med namn. Hon är en kvinna, för att Martin vid den här tidpunkten i sitt liv 

behöver en kvinna och känner sig redo för det efter moderns bortgång. Detta pekar på att det 

inte är hon som person som är viktig. Martin sitter knappast och smakar på hennes namn 

vilket han gjorde under sin förälskelse i Harriet Skotte. Att kvinnan aldrig får ett namn är en 

tydlig signal att detta förhållande inte grundar sig i himlastormande kärlek.  

        Efter att de har varit och sett Hamlet avslutas romanen med en märklig kyss som 

förbryllat forskarna.  

 

Det blef en lång och underlig kyss. Han kände hela sin varelse lösas upp, och han 

hörde klockringning i öronen, aflägset som från en liten landskyrka långt borta, 

mellan hagar och sädesfält. Det blef som en söndagsmorgon, han såg en krattad 

sandplan, pioner lyste rödt från rabatterna, hvita och gula fjärilar fladdrade kring 

buskarna och gräsen, och han hörde suset af stora träd. […] Vinden förde med sig 

afbrutna tongångar och ord, än liknade det torra hvardagsord och än förstulna 

hviskningar om något som måste hållas hemligt, och med allt detta blandade det 

sig som ett eko af skådespelarens sällsamma tonfall nyss, då han sade: jag älskade 

Ofelia! Men han släppte icke hennes mun, allt djupare sjönko de in i varandra, han 

tyckte sig på resa genom rymderna, i den hvita måndimman brann en röd stjärna, 

först matt slocknande, sedan starkare och alltmera nära, den växte och vidgade sig 

till en flammande brunn af eld, och han sög sig fast vid den med sina läppar.  

(s 250f) 

 

Denna underliga kyss som Martin delar med sin väninna i en trappuppgång väcker många 

känslor inom honom. Han kan inte koncentrera sig på kyssen, utan tankar han försöker 

undertrycka bryter fram. I själva verket är det en tredje person som i högsta grad är 

närvarande i scenen, och det är modern. Ett tecken på detta är klockringningen. Martin hör 

”klockringning i öronen aflägset”, och detta är en symbol för moderns närvaro då hon som 

god kristen för Martin symboliserar hela kyrkan. Klockringning har tidigare förekommit i 

romanen och även då talat om moderns ständiga närvaro, bland annat när Martin som liten 

pojke var hemma hos grannflickan Ida Dupont. Hos Ida klädde de ut sig och drack vin, och 

Runering tolkar detta som en sexuellt laddad scen.
42

 Denna tolkning överensstämmer med 

min, och under denna scen hörs klockringningen inte mindre än tre gånger (s 15-21). Jag 

menar att det är tankarna på modern som ringer i Martins huvud då han är med en annan 

flicka. Det är mammans förmanande röst som han hör i sitt huvud, men det visar också att 

tanken på modern finns med i en erotiskt laddad situation.  

        Ett annat tillfälle då kyrkklockorna ringer är då Martin är med sin familj i kyrkan på 

långfredagens gudstjänst, och av någon anledning inte får sitta tillsammans med föräldrarna. 

Även här kopplas således klockringningen ihop med frånvaron av modern, att hon är 
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frånvarande men ändå närvarande i Martins tankar (s 48), liksom hon är närvarande i hans 

tankar under romanens avslutande kyss. Kanske kan man tolka det faktum att klockringningen 

beskrivs komma långt bortifrån som en symbol för att modern inte längre är i livet, hennes 

förmaningar och närvaro är inte längre lika nära.  En annan tolkning är att Martins känslor 

faktiskt inte är så starka som de en gång var. De finns nu bara kvar som ett eko. Även det 

faktum att Martin tänker på en söndagsmorgon syftar tillbaka på de dagar då Martin som barn 

följde med sina föräldrar till kyrkan. 

       Ett annat tecken på moderns närvaro är hur skådespelarens ord ”jag älskade Ofelia!” från 

Hamlet ekar i Martins huvud under kyssen. Tankarna på den begravningsscen de tidigare sett 

finns kvar på Martins näthinna, och liksom tidigare får de här orden honom att fundera på 

vem det är han älskar egentligen. Förutom dessa ord hörs även förstulna viskningar om något 

som måste hållas hemligt. Detta kan i allra högsta grad syfta på Martins förhållande med 

kvinnan, vilket de tvingas hålla hemligt. Hemligheten kan dock lika gärna syfta på den 

hemlighet som Martin under så många år gått och gömt djupt inom sig, den undertryckta 

sanningen om ett oidipuskomplex, och en längtan efter att få vara tillsammans med modern.  

        Efter detta är det intressant att rikta uppmärksamheten mot en av Söderberg något 

underlig formulering, en formulering som även Olofsson i sin analys uppmärksammar.
43

 

Detta är formuleringen ”Men han släppte icke hennes mun”, vilken följer direkt efter citatet 

från Hamlet. Här är det den komparativa satskonnektionen men som förvirrar oss. Vad 

signalerar detta men? Det visar på att de tankar som far igenom Martins huvud borde leda till 

att han istället släpper hennes mun, att han istället skulle vilja avbryta kyssen, men det gör han 

inte. Istället beskrivs det hur han suger sig fast. Och så blir romanens avslutande kyss en 

manifestation för Martins desperata försök att en gång för alla slå sig fri från modern. Modern 

är död och begraven, och istället står han med en bra kvinna i sina armar. Ändå finns ångesten 

där. Tankar på modern spökar, och han suger sig desperat fast vid väninnans läppar för att 

föra över sin uppmärksamhet helt på henne. Genom bortträngning försöker Martin klamra sig 

fast vid det verkliga istället för vid sina tankar.  

        Tidigare forskare är oense om hur man ska se på denna romanens avslutande kyss. 

Holmbäck menar att ”det är som om Martin klamrade sig fast vid det enda som till slut ger 

hans liv dess mening”,
44

 och ser på så sätt kyssen som ett lyckligt slut på romanen. Olofsson, 

å andra sidan, menar att slutscenens kyss är kärlekslös, och grundar detta på tolkningar av 

färgsymbolik och kopplingar till den dröm med vilken romanen inleds. Enligt Olofssons 
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tolkning beror denna brist på kärlek på att Martins stora passion är poesin, och han vill inte att 

någon kvinna ska komma emellan. Att slutscenen är komplex och svårtolkad syns inte minst i 

följande citat av Butt: 

 

There is a shimmer of unreality even over Martin’s love-affair at the end of the 

novel: his beloved remain nameless, they are like silhouettes (126), have to keep 

their poor happiness secret from the rest of the world (123), and the long kiss in 

the winter-night transports Martin into a kind of dream-state, in which he thinks he 

can hear the words of the actor again: ”Jag älskade Ofelia!” As if Martin too has 

already lost his beloved while he is united with her (131) Even the reality of love 

retains for Martin the nature of unreality.
45

 

 

Butt menar att Martin hör orden från Hamlet i sitt huvud som om han redan förlorat sin 

älskade, men i den tolkning som jag lyfter fram är detta Martins realitet. Han har förlorat sin 

älskade, för den älskade är inte kvinnan han kysser i trappuppgången. Så är min tolkning, 

liksom Olofssons, att den avslutande kyssen är djupt tragisk.  

        Så lämnar man som läsare Martin Birck åt sitt öde då han där i vinternatten brottas med 

sina förbjudna tankar. Hans moder är begraven, vilket äntligen gjort att han nu hittat en 

kvinna han är beredd att dela sitt liv med. Denna kvinna får dock aldrig något namn, och man 

har anledning att tvivla på Martins känslor för henne.  Istället är det fortfarande modern som 

gör sig påmind genom en begravningsscen under föreställningen av Hamlet, och genom 

kyrkornas klockringning. Som det står i romanen: ”Martin var icke ny, hans kläder voro icke 

nya och icke heller hans tankar” (s 200). 

 

3. AVSLUTNING 

 

3.1 Sammanfattande diskussion 

I min uppsats har jag haft för avsikt att ge en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs roman 

Martin Bircks ungdom från 1901. Mitt syfte har varit att undersöka romanfiguren Martins 

psykologi, att förstå hans tankar, känslor och handlande, samt att analysera vilken inverkan 

modern har på Martins liv. För att göra detta har jag granskat Martins karaktär utifrån den 

tidens uppfattning om psykologi, samt använt mig av psykoanalytisk litterär teori och metod.   

        I min undersökning har jag funnit att Martin är en neurotisk person som lider av många 

av de psykiska problem som var vanliga runt 1900-talets sekelskifte. En av dessa är 

neurasteni, som närmast var att betrakta som en folksjukdom under perioden, vilket gör 

honom viljelös och trött. Han följer inte sina drömmar och sin längtan utan går mest genom 
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livet fast i sina egna tvångsmässiga grubblerier. Martin är en ångestfylld, introvert person med 

dåligt självförtroende, som framför allt lever genom sina tankar. Ofta ställer han sig på 

avstånd som betraktare, med den följd att han känner sig utanför och glömd.  

        Jag har i enlighet med freudiansk psykoanalys tolkat Martins neuros som grundad i en 

inre konflikt mellan detet och överjaget. Inombords bär han på förbjudna känslor och tankar, 

och bortträngandet av dessa skapar en neuros. Jag menar att de otillåtna tankar som Martin 

bär på är erotiska känslor för modern, vilka han burit på sedan barnsben. Martin brottas 

således med ett oidipuskomplex. Som barn drömmer han återkommande om modern, och i 

den dröm som inleder romanen är det tydligt att det är modern och sexualitet som är den 

viktiga latenta drömtanken. Som ung går det upp för Martin att han bär på ”fel” tankar och 

känslor för modern, och han börjar därför försöka slå sig fri från dessa. Han överger hennes 

religion, vilket blir ett stort avståndstagande, och då Martin växer upp får han och modern allt 

svårare att prata med varandra. Detta upplever Martin som mycket plågsamt. I bokens sista 

del har modern gått bort, och Martin har inlett ett förhållande med en kvinna, dock utan 

intentionen att gifta sig. Genom att framför allt belysa scenen då Martin ser en uppsättning av 

Hamlet, samt den kyss som avslutar romanen, har jag visat att modern fortfarande spökar i 

Martins tankar och hindrar honom i hans relation till den andra kvinnan. Således är det en 

misslyckad frigörelseprocess från modern som skapar Martins neuros. Freud menar att kärnan 

till neuroser ofta grundar sig i ett oidipuskomplex, och detta är fallet då det gäller Martin 

Birck och hans känslor för modern. 

        De problematiska känslorna för modern lägger sig som en skugga över Martins liv, och 

trots att han genom bortträngning försöker ersätta sina tankar med andra så kan han inte 

släppa den förbjudna längtan han bär inombords. När han minst anar det hörs moderns 

klockringning som en påminnelse. De oidipala känslorna omöjliggör ett lyckat kärleksliv på 

flera plan, och Martin har svårt att med andra kvinnor vara riktigt närvarande. Han lämnar en 

prostituerad efter att fastnat i grubblerier, han inbillar sig att han är kär i en kvinna han ser på 

gatan och skriver henne ett brev, ett brev som dock aldrig skickas. Martin verkar inte vara 

speciellt angelägen att träffa en partner. Han får inte heller uppleva den sanna äktenskapliga 

lyckan med kvinnan han träffar i slutet då inte heller detta känns helt rätt. Det är här intressant 

att se att ingen av de kvinnor Martin möter, oavsett om de står för en ren eller sinnlig kärlek, 

förmår ersätta modern på alla plan. Martin har redan upplevt sitt livs stora kärlek, och mot 

denna kan ingen mäta sig. 

        Oidipuskomplexet förklarar Martins neuros och stora delar av hans karaktär, men många 

frågor kvarstår ännu. Varför har Martin inte kunnat gå vidare och lämna sina starka känslor 
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för modern bakom sig? Är det något som hänt i barndomen eller tonåren som gjort att dessa 

känslor dröjt sig kvar och växt sig så starka hos honom? Det är uppenbart att flera frågor 

fortfarande kvarstår för förståelsen av den komplexa person som Martin Birck är. För vidare 

forskning skulle det vara intressant att studera hans person utifrån exempelvis teorier kring 

maskulinitet, då hans karaktär på flera sätt avviker från en traditionellt uppfattad mansroll. 

Det skulle även vara givande att jämföra Martin med andra herrar i Söderbergs produktion. 

Doktor Glas, Arvid Stjärnblom, doktor Henck och Martin Birck är på många sätt påfallande 

lika med sitt småneurotiska funderande och flanerande, typiskt för sekelskiftsdekadensen. De 

är män av sin tid. Män som tänker och känner aningen för mycket, och lever som om de 

hoppas och väntar på något obestämt och osägbart. Även om detta osägbara, som i fallet 

Martin Birck, innebär något förbjudet. 
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