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Känslan som figurer och bilder -  
en studie av Hjalmar Söderbergs
författarskap till och 
Doktor Glas
Av GÖRAN LETH

Då romanen Doktor Glas kom ut 1905 var mening
arna ganska många och olika, den orsakade till och 
med en tids animerad debatt. Ännu i dag är forskar
nas bedömning av romanen motsägelsefull. Ut
gångspunkten för denna studie är Doktor Glas, men 
det har visat sig att om man går tillbaka i Söder
bergs produktion blir det klarare varför han valt att 
berätta just den här historien om Tyko Gabriel 
Glas. Den något invecklade läkarromanen har inte 
längre tett sig så besynnerlig mot bakgrund av det 
allra första författarskapet, Förvillelser, Historiet- 
ter, Martin Bircks ungdom och Främlingarna. Om
vänt har romanen kunnat tjäna som utgångspunkt 
för att skönja vissa genomgående linjer i Söder
bergs författarskap under perioden. Och den cent
rala frågeställningen för min studie har blivit: Vad 
är det för slags verklighet som Söderberg skildrar?

Hjalmar Söderberg framstår ofta som en mycket 
verklighetsnära författare. Även de obetydligaste 
detaljer förefaller hämtade från hans närmaste om
givning. Forskningen har haft en tyngdpunkt i den 
psykologisk-biografiska aspekten, och ett par av
handlingar har behandlat hans moral- och reli- 
gionskritiska engagemang. Dessa sidor av hans för
fattarskap har sin utgångspunkt i 1880-talets realism 
och dess kritik av samhällsordningen.

När det gäller Söderbergs litterära förebilder har i 
första hand hänvisats till danska (Jacobsen, Bang) 
och franska (Maupassant, Bourget) naturalister. 
Dessutom har författare som Kierkegaard och 
France utpekats som stilbildare för hans ironisk
satiriska prosa.

Själv har Hjalmar Söderberg i viss mån förhållit 
sig reserverad till tolkningen av hans berättelser 
som verklighetsnära skildringar. I Mina modeller 
(1937) betonar han, att han »i ovanligt liten ut

med

sträckning har behövt och använt modeller» till 
personerna i sina böcker. Och uppfattningen av 
honom som berättare av lustiga anekdoter ur livet, 
tyckte han illa om.1 Kritiker och forskare har också 
påtalat existensen av en annan Söderberg. Framför 
allt gäller detta Historietter, som tidigt jämfördes 
med Baudelaires prosapoem och Lagerkvists Onda 
sagor. Denna sida av Söderberg har man även fun
nit i andra historier av hans hand från tidigt 1890-tal 
och kanske tyckt sig skymta i Förvillelser. I allmän
het kopplas den samman med vad som uppfattats 
som ett ungdomligt svärmande för ’dekadensen’. I 
bedömningen av Söderbergs övriga författarskap 
har dessa icke-realistiska inslag inte fått spela nå
gon roll.

Söderberg har uppfattats som en svag fiktionsför- 
fattare. Hans litterära gestaltning av Tomas Weber, 
Martin Birck och Tyko Gabriel Glas har betraktats 
som åtminstone delvis misslyckad. Om dessa inte 
har kunnat ses som en inkarnation av författaren 
själv. Något självständigt liv har inte de fiktiva 
gestalterna ansetts ha. Gunnar Castrén nämner 
Doktor Glas som »Söderbergs starkast komponera
de berättelse, där tankarna och handlingen fastast 
slutits tillsammans». Men boken »blir dock inte ett 
stycke verklighet med levande människor».2

Betraktar man de allra tidigaste proven på Söder
bergs författarskap litet närmare kan man finna vis
sa gemensamma drag. Det gäller dikten Ökenbild i 
Hemvännen 1888, prosastycket Skilda vägar i Da
gens Nyheter 1889 och dikten Débauche i Figaro 
1891. Ingen av miljöerna är tecknad med en realists 
eller naturalists intresse för miljön i sig. Snarast är 
ointresset eller nonchalansen i förhållande till om
givningen slående. Det väsentliga tycks i stället 
vara att understryka personernas sinnesstämning.
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Anders Ryberg har påpekat att Söderberg »är 
relativt förtegen eller osäker, då det gäller att ange 
några påtagligare anledningar till oroskänslorna».3 
Fredrik Bööks maliciösa fråga: »Varför är Martin 
Birck så ledsen?» sätter oavsiktligt fingret på sam
ma punkt. Det finns ingen förklaring till de söder- 
bergska gestalternas rädsla för livet. Centralt för 
Martin Bircks ungdom är att Martin inte har någon 
direkt anledning att vara ledsen. Ändå är han det. 
Det finns hos Söderberg en diskrepans mellan 
känslor och händelser. Denna diskrepans innebär, 
som jag ser det, en avgörande brytning med natura
lismen.

Är nu detta verkligen möjligt med tanke på Sö
derbergs bevisligen höga skattning av många natu
ralistiska författare?

Frågan är vad det var hos naturalisterna han 
skattade så högt? Bang gav Söderberg hela hans 
»livsbelysning»,4 men det betyder ju att han hos 
denne återfann en stämning som överensstämde 
med den egna. Därmed inte sagt att han instämde i 
varför livet blivit sådant.

I den recension i Ord och Bild 1892 där Söder
berg behandlar den Baudelaire-påverkade J-K 
Huysmans roman Lå-bas, för han ett dubbelbottnat 
resonemang om naturalismen:

Dekadensen -  med underavdelningar -  har varit lycklig 
nog i sin kritik av naturalismens teorier, i sitt för övrigt 
mycket lättköpta utdömande av den metod, enligt vilken 
zolaismen bedriver eller tror sig bedriva sitt lifsstudium; 
men det står fast: det mest gripande, som skrivits under 
den senaste hälften av detta sekel -  av skönt och av 
motbjudande -  står uppfört på naturalismens konto. Den
na den mest banbrytande av epokens skolor synes nu en 
gång ha blivit utrustad med brorslotten av periodens geni
förråd. (SV 10-295, Söderbergs kurs.)

För naturalister (och impressionister) fick livet sin 
gestaltning till följd av framför allt två faktorer: arv 
och miljö. Söderberg tror inte att livet avgörs av 
dessa faktorer. Det som griper honom hos natura
listerna är stämningar och känslor. Anders Rybergs 
påpekande om förtegenheten om orsaker till oros- 
känsloma är avgörande för förståelsen av Söder
berg. Vad Hjalmar Söderberg vill skildra är käns
lorna i sig -  inte varför de uppstår, utan hur de 
förnims.

Detta får konsekvenser för epiken. En dansk lit- 
teraturvetare, Niels Ingwersen, menar att »for 
90ernes prosaister blev epikken problematisk [...] 
romanerna skrumpede ind til store noveller, og 
novelleme blev til stemningsskitser, som naermede 
sig lyrikkens subjektivitet. I denne prosa m0der 
man omverdensfjerne, indre landskaber».5 Några

av de författare som Ingwersen nämner som exem
pel på »den forsvundne» epiken är Johannes J0r- 
gensen, Gustav Wied, Valdemar Vedel, Knut Ham
sun och Hjalmar Söderberg (vars roman Doktor 
Glas han tar som exempel). Ingwersen skiljer 90- 
talets nordiska prosa från naturalismen. »Mens den 
naturalistiske roman analyserer fremmedg0relse- 
processen, beskriver 90ernes roman den frem- 
medgjorte tilstand».5

När Söderberg inte framställer sina gestalter och 
deras utveckling i episk form, är det inte fråga om 
en oförmåga. I stället är det fråga om ett ointresse 
för episk framställning i det egna litterära skapan
det. Det är inte motsättningen mellan människans 
drömmar och livets yttre villkor som Söderberg vill 
skildra; det är motsättningen mellan drömmarna 
och den rädsla i det inre som omöjliggör varje för
sök att förverkliga dem.

I och med Förvillelser (1895) förlägger Hjalmar 
Söderberg sin skönlitterära värld till Stockholm. 
Den ungdomliga nonchalansen i förhållande till 
verkligheten bör man ändå hålla i minnet. Erik 
Hjalmar Linder har talat om Söderbergs realism 
som »för övrigt klart begränsad».6 Det är min me
ning att forskarna inte tillräckligt har beaktat, att 
det i Söderbergs fiktiva skapande finns en konse
kvent ’nonchalans’ i förhållande till verkligheten. 
Möjligen blir det lättare att uppfatta detta, om man 
frigör sig från bilden av Söderberg som en naturalis
tisk författare.

En huvudlinje i Söderbergs skönlitterära förfat
tarskap från Förvillelser till och med Doktor Glas är 
att uttrycka vad som händer i människans själ. 
Söderbergs ’begränsade realism’ ska ses mot bak
grund av denna inriktning. Är det nämligen på det 
viset, att den empiriska verkligheten inte kan för
klara vad som händer i människans inre, finns inte 
längre skäl för den naturalistiska typen av skildring
ar. Steget blir då inte långt till att låta omvärlden bli 
en bild av en inre verklighet.

Något om Söderbergs estetik
Hjalmar Söderbergs fiktiva skapande skulle alltså i 
väsentlig grad vara inriktat på att återge en inre 
verklighet. Ändå är det inte ett deformerat Stock
holm vi möter i hans böcker. Det kan därför vara 
anledning att understryka några drag i hans este
tiska strävan.

För författaren Hjalmar Söderberg är strävan ef
ter nyans en väsentlig konstnärlig princip. Denna
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strävan präglar allt det han vill ge fiktiv form. Bure 
Holmbäck framhåller detta i sin avhandling om Den 
allvarsamma leken.7 Men denna strävan finns redan 
tidigt. I en kommentar till ett novellförsök av Bo 
Bergman skriver Söderberg den 29 december 1891: 
»herr Vinberg är för litet renskrivare och för myc
ket zerissen».8 Söderberg vill dämpa och föreslår 
att skildringen läggs närmare vardagen. Historiens 
djupare mening ska endast antydas.

Den diktning där antydan är ett viktigt inslag blir 
ofta mångtydig. Mångtydighet är också Söderbergs 
avsikt då han väljer ord. Jag tror att man ska sätta 
det i samband med hans syn på tillvaron. En anled
ning till hans höga skattning av författaren Arne 
Garborg är norrmannens »förmåga att intuitivt fatta 
tillvarons mest motsägande fenomen» (SV 10-229). 
Och Söderberg fäster sig vid att denne »vid studiet 
av människosjälen ständigt sökt tillbaka till den 
enda urkällan: det egna jaget [...] detta jags rike
dom på motsättningar» (SV 10-229). I en essä om 
Heidenstam 1895 är han inne på ett liknande tema. 
»De absoluta sanningarna äro sanningar av en lägre 
ordning och kunna heller aldrig, som de relativa, 
klädas i paradoxens blott för kultiverade sinnen 
tillgängliga form» (SV 10-53). Hans Alienus föran
leder så Söderberg till ett generellt uttalande: »Ja, 
motsägelsen är oundgänglig här liksom i alla tanke
rika verk» (SV 10-53). Lennart Pagrot har noterat 
att Söderberg i sin litteraturkritik ofta påpekar 
kluvenheten hos diktare.9 Utnyttjandet av ironi i 
den egna dikten blir ibland, enligt Pagrot, »en me
tod att gestalta en motsägelsefylld verklighet».10

Som vi så småningom ska se, så vänder Söder
berg många gånger sina formuleringar så att uttryc
ken han ger rörelserna i själen blir till motsägelser. 
Han understryker, att det är möjligt att samtidigt 
vara både trygg och otrygg, att samtidigt uppleva 
både skönhet och ångest.

En strävan efter nyans ...
Hur hans aktörer upplever tillvaron relaterar Hjal
mar Söderberg ganska litet i direkta ordalag. Ändå 
är det tydligt för varje Söderbergläsare att hans 
böcker många gånger skildrar en djup livsångest. 
Söderberg får läsarna att märka oron och rädslan.

De söderbergska gestalternas känslor represente
ras i stor utsträckning av företeelser i omvärlden. 
Vad författaren gör är att han i den yttre miljön 
söker finna motiv som kan motsvara olika känslo
lägen. Det vill säga, han framställer på indirekt väg 
de fiktiva personernas inre liv.

Från fabel till en arrangerad verklighet
Det hade likväl varit en otrevligt tillblandad historia, och 
han hade icke någon lust att gå igenom den på nytt. (SV 
1-204)

Så sammanfattar Tomas Weber den tid av hans liv 
som utspelas i Förvillelser. Om berättelsens två 
unga damer hade tillfrågats hade de antagligen haft 
svårare att finna ord. Ändå torde knappast Hjalmar 
Söderbergs avsikt ha varit så lättsinnig som det 
första intrycket av berättelsen tycks ge vid handen. 
Den debuterande författaren anstränger sig för att 
balansera flanörens ytlighet. I själva verket över
lastar han rent av texten med anspelningar på en 
djup livsångest. Och avslutningens nonchalans är 
också ett försök att formulera en desperation för att 
hålla livsångesten borta. Den skenbara glättigheten 
är något som författaren utvecklar vidare i Histori- 
etter.

Efter att ha förfört familjeflickan Märta och läm
nat henne gråtande på sängen går Tomas Weber 
över kyrkogården. Innan den unge mannen somnar 
i kyrkbänken söker Söderberg ge honom en förnim
melse av att människans tillvaro ändå inte är så 
lättvindig som han tror och hoppas.

Han förföljdes ännu alltjämt av tanken på denna enkla 
och alldagliga inskription, som han nyss hade läst på 
gravstenen. Född då och då. Död då och då.

Var det verkligen sant?
Så erinrade han sig, att en dödskalle alltid skrattar. Vad 

skrattar han åt? Med vad rätt ligger han där i lugn och ro 
och hånskrattar åt den släkt, som nu leker i solen. (SV 
1-79)

Flanörens tankespökerier når en kulmen i samband 
med att en växel har förfallit. Tomas stirrar på 
tornet i Östermalmskyrkan.

Klockorna ringde i tornet, och de ringde icke på det 
vanliga sättet; de ringde så att marken gungade och luften 
sjöng och husen vacklade som druckna hit och dit. Och 
var det bara klockorna som ringde, ringde icke hela kupo
len? Hur var det, rörde sig icke hela den tunga, svarta 
kupolen långsamt av och an likt en svängande domens 
jätteklocka [ ...]  Och högt över dem alla svängde en skal
lande, sotsvart jätteklocka, som dånade och sjöng. (SV 
1-168-169)

Den energi författaren lägger ner på bilden av 
kyrkklockan låter förstå att det inte är samvetskval 
i största allmänhet han vill uttrycka. Ändå har To
mas Webers ångest svårt att gripa läsaren. Varför? 
Den konventionella tanken på en hånskrattande 
dödskalle får knappast läsaren att stanna till. Det 
bestående intrycket av Förvillelser är ett Stock
holm där solljuset studsar mellan färger. Att Tomas 
Weber verkligen menar sig se kyrkklockan utföra
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den vilda dansen får bara läsaren att rycka på axlar
na; så beter sig ju inte kyrkklockor. Den överspän
de ynglingen bekymrar föga.

Vad Söderberg har gjort är, att han har låtit en 
vanlig svensk kyrkklocka och dess omgivning över
skrida det realistiska. Detta för att betona kraften i 
en känsla. För läsaren blir det en saga.

I den följande boken, Historietter, väljer Söder
berg att endast sällan överskrida det realistiska. 
När det sker har han försatt läsaren i en sådan 
situation att denne är beredd att acceptera ett över
skridande. I Drömmen om evigheten gör dröm
stämningen läsaren förberedd på icke realistiska 
händelser. Men den port som berättaren går in i 
tycks samtidigt kunna vara belägen i vilken fastig
het som helst i närheten av Stureplan. Och att det 
lyser i den översta farstun har ju sin förklaring:

Vindsdörren står öppen, sade jag till mig själv. Ljuset 
kommer från vindstrappan. Det är oförsvarligt av tjänste
folket att lämna vindsdörren öppen, det kan ju komma 
tjuvar upp på vinden.

Men där var ingen vindsdörr. Där var endast en vanlig 
trappa, likadan som de andra.

Jag hade alltså räknat fel; jag hade ännu en trappa kvar.
Men då jag hade kommit uppför denna trappa och stod i 

förstugan, måste jag behärska mig för att icke skrika högt. 
Ty även denna förstuga var ljus, och icke heller där stod 
någon vindsdörr öppen, men en ny trappa förde mot 
höjden liksom nyss. Och genom trappfönstret sken månen 
in, och den var askgrå och glanslös och onaturligt stor. 
(SV 3-13-14).

Brottet mot det realistiska är endast trappans ovilja 
att ta slut.

I den till synes autentiska berättelsen om Martin 
Birck är det inte möjligt för Söderberg att överskri
da verkligheten utan att det stöter läsaren. Vi ska se 
på ett avsnitt ur barndomsskildringen hur han ändå 
lyckas göra Martins känslor tydliga. Faderns tal om 
att sälja pianot och portvaktens död blir för Martin 
hot, mot barndomens lycka och trygghet. När han 
ligger och ska sova är han dessutom mörkrädd.

Martin böljade gråta på nytt. Blåsten visslade i föns
terspringorna, då och då slog en port igen med skräll, och 
en hund tjöt därute. Innan modem drog ner gardinen, 
tyckte Martin att det var ett rött sken på himlen. Kanske 
elden var lös på Söder . . .

Det var buller och bråk ner på gatan. Fulla människor 
som kommo ut från krogen -  slag och skrik. -  Tunga steg 
mot gatläggningen, någon som sprang och någon som 
förföljde -  och rop på »polis, polis!»

Martin drog täcket över huvudet och grät sig i sömn. 
(SV 2-31)

Det tycks vara en objektiv skildring av vad som 
sker på gatan utanför Martins hus. Men allt är

mycket hastigt beskrivet, utan detaljer, och ansam
lingen av händelser med liknande innebörd är på 
gränsen till vad som kan tyckas sannolikt. Författa
ren har plockat realistiska detaljer och satt samman 
dem för ett särskilt syfte. Vad som här beskrivs är 
inte i första hand orsakerna till Martins rädsla, det 
är en beskrivning av själva rädslan.

Och den svaga aning av osannolikhet blir, på ett 
diskret sätt, barnets förskrämda sätt att uppfatta 
omvärlden.

Denna arrangerade verklighet, som på en gång är 
en objektiv beskrivning av omvärlden och ett sätt 
att ge gestalt åt känslorna, förekommer också i 
Doktor Glas. Stundtals tycks doktorn leva i en 
värld av missbildade och förtappade.
Omsvärmad av dmckna nattsvirare och av skökor som 
röcko mig i rocken skyndade jag genom gatorna. (SV 
5-83)

Den allegoriska etsningen
Söderbergs arrangerade verklighet består emeller
tid inte bara av rörliga scener. I Förvillelser före
kommer en episod mellan en vän till Tomas och 
Tomas syster. Tillsammans sitter de och bläddrar i 
ett album med reproduktioner av etsningar.

Vad var detta! ’Die Sünde’ stod det under.
Synden -
Det var en kvinna. Hennes hår var svart, och hennes 

ögon liknade två djupa brunnar, och hon var naken. Kun
de det finnas en kvinna så naken, som hon? Hennes 
nakenhet lyste ur mörkret. Kring hennes grönaktigt vita 
kropp ringlade en tjock och fjällig orm. Hal och kall smög 
den sig fram över skuldrorna och snodde sig i en fet och 
glänsande ring om hennes hals, och huvudet med två 
lysande gröna ögon hängde ned mellan hennes uppsvällda 
bröst. Och hennes hand smekte ormen, smekte drömman
de hans rygg och hans spetsiga smala huvud. Hennes ögon 
voro två nattkalla brunnar, och hon var mera naken än 
någon kvinna kan vara.
—  Var var sagans doft, var var diktens och äventyrets 
skimmer?

Synden -
Greta reste sig från soffan, vit av skräck. (SV 

1-188-189)

Söderberg utnyttjar ett albumblad för att frammana 
Gretas skräck inför driften. Men bildens värde för 
berättelsen, utöver dess symboliska innehåll, är 
mycket litet. Det är författarens strävan att undvika 
det uppenbara som ligger i botten, när han vill 
åskådliggöra liknande känslor hos doktor Glas.

Blåsten ruskar om i trädet på kyrkogården, och regnet 
skvalar i takrännan. En fattig slusk med en butelj i fickan 
har sökt skydd under kyrktaket, i en vrå invid en strävpe
lare. Han står stödd mot den röda kyrkomuren, och hans
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blick irrar from och blå bland de drivande molnen. Det 
dryper av de två magra träden vid Bellmans grav. Snett 
över kyrkogårdshömet ligger ett beryktat hus; en flicka i 
lintyget tassar fram till ett fönster och rullar ner gardinen. 
(SV 5-71)

Doktorn sitter som vanligt vid sitt fönster och ser 
ut. Han beskriver vad han ser. Men det som möter 
hans blick är i sin tur en beskrivning av hans ån
gestfyllda tankar. Scenen påminner om albumbla
det -  Söderberg har komponerat ett albumblad med 
detaljer ur verkligheten.

Den speglande naturen
Dagens alla vita strömoln hade drivit undan och samlat sig 
till stillastående skybankar längst nere vid synranden, och 
över hans hjässa välvde sig en tom, blå kupa, kallare och 
mera tom med vaije minut som rann. (SV 1-87-88)

Att låta himlen avspegla sinnestillstånd är ingen ny 
litterär företeelse. Himlen i Förvillelser blir en före
vändning för att kunna sätta ut värdeladdade ord. 
Det är denna övertydlighet Söderberg flyr i Martin 
Bircks ungdom, och vi ska se att resultatet blir en 
annan himmel.

Oktoberhimlens djupa och tomma blå blev mera djupt 
och mera tomt. (SV 2-27)

Bilden i Martin Bircks ungdom lyfts ut ur relatio
nen. Meningen placeras först i ett mycket kort styc
ke. Denna typ av utbrytning är karaktäristisk för de 
bilder som målas upp i Martin Bircks ungdom och 
Doktor Glas. Något skymmande huvud eller något 
annat som inte ingår i själva bildbeskrivningen till
låts inte. Det symboliska är i Förvillelser framhävt i 
en attributiv satsförkortning (»kallare och mera tom 
med vaije minut som rann»). Det symboliska i Mar
tin Bircks ungdom är mer neutraliserat, »djupa och 
tomma» är underordnade huvudordet »blå» och 
tjänar i första hand som bestämningar till färgen, i 
synnerhet som endast »tomma» vid en första an
blick tycks ha symbolisk laddning.

Martin står vid fönstret, Söderberg låter oss ana 
hans känslor och samtidigt framträder för läsaren 
den klara bilden av en himmel i oktober.

Därute hänger den stora blå natten över kyrkogårdens 
träd. (SV 5-11)

Ingenting finns i denna bild som anger att det är 
något annat än en lyrisk tolkning av natten. Och 
mer påtaglig kan knappast den »blå natten» bli. 
Genom ordet »hänger» och det konkretiserande 
»över kyrkogårdens träd» visualiserar Söderberg. 
Denna bild av den ändlösa blå natten dröjer sig

kvar, och när Glas ett par rader längre ner skriver: 
»Jag känner det som om i denna stund ingen i 
världen vore mer ensam än jag» (SV 5-11), blir 
själva natten till en direkt avbild av hans känsla av 
övergivenhet.

Känslan utförd som emblem
Naturscenerierna i Förvillelser präglas av impres
sionistisk livlighet, bilderna är fyllda av rörelse och 
detaljer. Men en bild dragen med mycket enkla 
linjer, byggd på klara kontraster, har en annan på
taglighet. Hjalmar Söderbergs naturskildringar i 
Martin Bircks ungdom och Doktor Glas är formade 
utifrån en sådan medvetenhet. Ofta finns ingen rö
relse i bilderna, detaljerna är mycket få och för att 
göra läsaren uppmärksam fixerar Söderberg blicken 
på sina gestalter. Såväl Martin som doktorn finner 
vi stirrande vid fönstret.

Medvetenheten om den enkla bildens tydlighet 
har också varit närvarande hos författaren till detta 
avsnitt i Martin Bircks ungdom.

Där satt han i mörkret och stirrade in i den rundel av 
gult ljus, inom vilken de andra sutto tillsammans och 
arbetade eller pratade, och kände sig utanför och över
given och glömd. (SV 2-28)

Pregnantare kan väl en känsla av ensamhet inte 
uttryckas. Med en passare har Söderberg dragit 
linjen mellan ljus och mörker. Det är samma bild- 
skärpa vi återfinner i Doktor Glas.

Månen stod över Skeppsholmen, citrongul i det blå (SV 
5-9)

Men har denna bild något med doktorns känslor att 
göra? Något direkt sägs inte om det. Månen är dock 
ett ständigt upprepat motiv i romanen, dess sym
bolfunktion är odiskutabel. Ett lika ofta upprepat 
tema är doktorns ensamhet. Alltid lika ensam ser 
läsaren honom sitta vid sitt fönster och se på 
månen. Och den skarpa bild som läsaren har i min
net är: en isolerad måne i en ändlös rymd. Månen är 
i romanen en mångtydig symbol, men bl a blir den 
en spegelbild av det övergivna och ensamma inom 
Glas.

Men jag är ensam, och månen skiner, och jag längtar 
efter en kvinna. (SV 5-99)

Månen -  både som avbildning av ensamheten och 
som symbol för doktorns längtan.

Månbilden i Doktor Glas påminner, i sin avsak
nad av rörelse och sin strängt enkla komposition, 
om de emblem som bl a var populära under baroc
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ken. Liknande bilder förekommer på flera ställen 
hos Söderberg. Den kompositionella enkelheten 
torde ha tilltalat honom även av andra skäl.

Sommarhimmel och sommarsol, ett vitt hus mellan grö
na träd . . .

Detta är själva anslaget till Martins sommar. Bil
dens enkelhet ger den en allmängiltig karaktär. Det 
vita huset mellan gröna träd blir ett emblem för 
hans barndoms somrar.11 Liksom Glas ensamhet 
finner ett emblem i månen i den blå rymden.

Emblemen blir för Söderberg de renodlat indirek
ta uttrycken för stämningar eller känslolägen. Och 
samtidigt, den söderbergska prosans klarhet och 
renhet, som många har påpekat, är mycket dessa 
distinkta bilder.

De suggestiva färgerna
Färger är ett viktigt inslag i Hjalmar Söderbergs 
prosa. Den lätthet och flyktighet som kännetecknar 
Tomas Webers värld finns bl a i den oavbrutna 
strömmen av blänkande färger. Den förbehållslösa 
glädjen att ge färg åt allt återkommer dock inte efter 
Förvillelser.

Tommy Olofsson har i sin avhandling försökt att 
utarbeta ett system för färgernas symbolvärden i 
Martin Bircks ungdom.12 Men det finns knappast 
något sådant genomgående system. Visst har fär
gerna stundals en symbolfunktion, men det är ock
så så att samma färg på olika ställen i berättelsen får 
olika symbolvärde. Grönskan uttrycker i barn
domsskildringen lycka och trygghet. I sammanträf
fandet med den dekadente diktaren låter författa
ren, med ett leende på läpparna, chartreusens gröna 
färg återkomma i hela diktarutstyrseln.

Bo Bergman påpekar om novelletten Spelarna (i 
Främlingarna) att en färgnyans, det »gulaktiga» i 
skymningen, ger en »beklämmande» effekt.13 Och i 
Doktor Glas finns det faktiskt en genomgående en
hetlighet i färgskalan. En pojkblus och ett glas soc- 
kerdricka kan få oväntade roller.

Det var ett herrskap som just kom in, en herre, en fru 
och en liten gosse på fyra, fem år, ett mycket vackert 
barn, men dumt och löjligt utstyrt i ljusblå sammetsblus 
och spetskrage. (SV 5-62)

Jag satt en stund ensam vid ett bord på trottoarkanten 
utanför Grand och drack litet sockerdricka med citron. 
(SV 5-81)

Och draperade i våra filtar som i röda mantlar sutto vi 
länge kvar. (SV 5-173)

Det är skymningsvyemas kulörer som lyser ige
nom. Dessa färger understryker inte bara skym

nings stämningen. Söderberg släpper sällan ut dok
torn annat än på kvällstid, färgtonerna är ett med 
hans väsen. De skiftande akvarellerna blandar ång
est och längtan till en känsla av vemod.

Men det ska betonas, färgerna är också somma
rens kvällar. Och det för oss över till författarens 
ambition att formulera en komplex tillvaro.

... och mångtydighet
En dag kommer barndomen att ta slut. En dag sitter 
de inte längre tillsammans runt bordet mamma, 
pappa, mormor, Maria och Martin. Hela tiden finns 
detta som en aning hos Martin. Alltid tar det slut, 
det som får honom att bli glad. Mamma slutar spe
la, pappas slott försvinner i elden. Det är denna 
stämning som finns på himlen utanför Martins föns
ter.

Martin stod länge med näsan tryckt mot rutan och 
stirrade på himmelen, en tungsint skymningshimmel med 
blekrött mellan gråa moln. (SV 2-27)

Himlen tolkar Martins sinnesstämning. I Doktor 
Glas har himlen en liknande roll, men som vi snart 
ska se nyanserar författaren.

Då jag gick hem i den onaturliga, bleka nattskymningen, 
tycktes mig hettan åter lika tryckande som mitt på dagen, 
liksom mättad med ångest, de röda stoftskyarna, som lågo 
lagrade bortom fabriksskorstenarna på Kungsholmen, 
hade mörknat och liknade sovande olyckor. Jag gick hem
åt med långa steg, ned åt Klara kyrka, med hatten i hand, 
ty svetten sipprade fram på min panna. (SV 5-10)

Hela atmosfären tycks vara ett med Glas ångest. 
Ändå finns i denna bild också något annat. Vi ska 
gå tillbaka ett par sidor i texten och se hur de 
olycksbådande skyarna har blivit till.

Det kommer en sval, jämn luftström från öster, töcknet 
lyfter, seglar långsamt bort och blir till en lång slöja av rött 
stoft bort i väster. (SV 5-7, ett ord har fallit bort i SV -  
jämför med Skrifter 5-5)

Här är det lyriska anslaget dominerande, och vad 
som tvingar sig på våra ögon är: Stockholm i rod
nande skymning. Ångest, skönhet. Samma moln, 
samma röda ljus får oss att på en gång associera åt 
två motsatta håll. Skyarna får ett dubbelt budskap.

I Martin Bircks ungdom var himlens utseende ett 
med stämningen. I romanen om doktor Glas får 
himmelsvyerna en helt annan självständighet och 
uttrycker så spänningen i doktorns inre. Skönhet 
och ångest kan existera sida vid sida.

Kyrkans tegeltom står så rött i kvällssolen. Trädkro
nornas grönska är så mäktig och mörk just nu, och det blå 
därbakom är så djupt. (SV 5-118)
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Endast det upprepade ad verbet »så» ger bilderna 
ett djupare innehåll. Den tunga färgsättningen på
minner om Edvard Munchs sommarlandskap. Då 
man stått ett tag framför tavlan är inte idyllen läng
re så självklar.

Sedan Martin Birck tagit studenten finner Gun
nar Brandell allt för mycket av retorik i berättel
sen.14 En liknande kritik framfördes redan då boken 
kom ut av Oscar Levertin.15 Och ibland kan nog 
läsaren gripas av en lust att avbryta Martin och 
fråga honom var han får allt ifrån.

Men om Martin gärna pratar om sådant som han 
vet intresserar författaren, finns i de reflekterande 
avsnitten i Doktor Glas en annan förtätning. På sina 
nattliga promenader, eller stunder vid fönstret, 
skymtar ofta doktorn innerligt svärmande par, och 
han hör dem viska med varandra. Vid ett tillfälle 
grunnar han över driften, kärleken och sitt eget liv. 
»Det är tydligt, att en drift, som kan förmå dessa 
stackars människor att väcka allmän förargelse på 
en kyrkogård, måste vara oerhört mäktig och stark 
[...] Blott mig har den ännu icke drivit till någon
ting» (SV 5-26-27). Och han drar sig till minnes sitt 
livs enda kärleksupplevelse och sluter sig till: »Nu 
hade jag dock en gång känt en gnista från den stora 
flamman, och jag var mindre än någonsin böjd för 
att hålla till godo med talmikärlek» (SV 5-33). Nå
got föredrag blir aldrig doktorns tankar, de kyssan
de paren berör honom inte väl. Och då han menar 
att »det vore dock väl naivt att tro, att icke en mans 
vilja skulle kunna reglera dessa bagateller, om blott 
viljan finns där» (SV 5-33), anar läsaren att det nog 
är svårare än så för doktorn. Reflexionerna blir en 
trekamp inom Glas: mellan förnuft, dröm och be
gär.

Skuggfigurerna på kyrkogården utnyttjas av för
fattaren både som utgångspunkt för att bryta me
ningar mot varandra och som en projektion av mak
ter i Glas undermedvetna. Resultatet blir att det 
komplexa i tillvaron stryks under. Vad som styr en 
människa går inte att förklara i enkla ordalag.

Jag har stått länge vid ett av fönstema i salen och sett ut 
och lyssnat efter alla nattens underliga ljud. Men denna 
natt är det tyst därnere under de mörka träden. Det sitter 
bara en ensam kvinna på en bänk; hon har suttit där länge. 
Och månen skiner. (SV 5-97)

Genomgående för Doktor Glas är hur litet som sägs 
om hur bilderna ska tolkas. Inte ett ord förråder här 
doktorns känslor. Söderberg komponerar en tablå 
med silhuett och mycket knapp rekvisita. Scenen 
innehåller både Glas längtan och dess bittra mot
sats: evig ensamhet.

Men dessutom -  tidigare på dagen fann doktorn 
en bok på sitt skrivbord. En gåva från den kvinna 
som älskar honom. Tablån är också en avbildning 
av hennes tillvaro.

Ensamheten är exakt densamma -  ändå är en 
förening mellan de två människorna inte möjlig.

Hjalmar Söderberg och symbolismen
Vi har hittills kunnat konstatera, att det utseende 
verkligheten får i Hjalmar Söderbergs böcker i stor 
utsträckning är beroende av de fiktiva personernas 
sinnestillstånd. Detta inslag är av en sådan omfatt
ning, att vi måste anse det som grundläggande för 
hans skönlitterära författarskap fram till och med 
Doktor Glas. Hjalmar Söderbergs litterära utgångs
punkter har ofta förlagts till naturalismen och im
pressionismen. Min bestämda uppfattning är att 
han på avgörande punkter skiljer ut sig från dessa 
litterära riktningar. Och dessa utskiljande drag före
faller mig ha en viss gemenskap med en annan 
litterär strömning i Frankrike under 1800-talets and
ra hälft, nämligen den som går under beteckningen 
’symbolismen’.

Hjalmar Söderbergs sätt att framställa sina ge
stalters inre innebär ett försinnligande av känslor
na. Just denna teknik för »att översätta själen», för 
att tala med Kjell Espmark, var karaktäristisk för 
symbolistiska poeter som Baudelaire och Verlaine. 
Espmark har som utgångspunkt för sina två böcker 
om den moderna poesin tagit »problemet att göra 
själens verklighet synlig, att gestalta tanken och 
känslan i sinnliga termer».16 De landskap som mö
ter i symbolistisk lyrik är även de menade att ge 
sinnliga former åt känslorna. Alf Nyman talar om 
själstillstånd som »trollas om till landskap».171 det 
här avseendet finns en släktskap mellan Söderbergs 
prosa och symbolistemas poesi.

Ett samband mellan Söderberg och symbolismen 
har tidigare antytts av forskningen. En Söderberg- 
forskare som Bure Holmbäck har uppfattat exem
pel på synestesi som ett symbolistiskt drag.18 Sten 
Rein har förhållit sig mer tveksam till ett sam
band.19 I sin licentiatavhandling Stildrag i Hjalmar 
Söderbergs litterära prosa anför Birgitta Hedberg 
ett antal citat från symbolistiska poeter som Baude
laire, Verlaine och Maeterlinck. Men hon preci
serar inte analogierna med Söderberg.20

Framför allt är det dock samlingen Historietter 
som fått flera att se ett samband mellan Söderberg 
och Baudelaire. Redan 1919 tyckte sig Johan Mor-
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tensen ana ett sådant.21 Knut Jaenssons jämförelser 
med Ola Hansson och Pär Lagerkvists Onda sagor 
går i liknande riktning.22 Även Anders Ryberg23 och 
Lennart Pagrot24 har dragit paralleller med Baude- 
laire. Den som mest bestämt hävdat Hjalmar Söder
bergs anknytning till symbolismen är emellertid 
Reidar Ekner. I en artikel i Nordisk Tidskrift 1961 
menar han att Baudelaires Petits poémes en prose 
är en förebild för Historietter.25

Peter Cassirer, som ägnat en avhandling åt Stilen 
i Hjalmar Söderbergs Historietter, har emellertid 
ställt sig helt avvisande till Ekners tes. I en artikel i 
GHT 9 september 1967 anser han det »utomordent
ligt svårt att hävda någon direkt överensstämmelse, 
för att inte tala om påverkan och efterföljd, i förbin
delsen Petits poémes en prose och Historietter». 
Och i sin avhandling betonar han:

Vid en ingående jämförelse mellan dessa verk har jag 
endast på några enstaka punkter kunnat finna någon lik
het, och denna har förefallit mig ganska ytlig. Som jag har 
hävdat i två artiklar i frågan (GHT 9/9 och 6/10 1967) är 
det inte likheterna mellan de två verken som är iögonfal
lande, utan olikheterna.26

Innan vi går vidare i en jämförelse mellan Hjalmar 
Söderberg och de symbolistiska poeterna, kan det 
mot denna bakgrund vara skäl att diskutera Histori
etter litet närmare. Ger slutsatserna i Cassirers av
handling grund för hans närmast kategoriska avvi
sande av Baudelaire som en utgångspunkt vid läs
ningen av Historietter?

Avvisandet av Petits poémes en prose som en 
förebild sker efter ett mycket kortfattat resone
mang. Inte heller ett mera allmänt samband mellan 
Historietter och symbolismen tycker sig Cassirer 
kunna finna. För definitionen av termen »symbo
lism» hänvisar han till en kort artikel i Wilpert, 
Sachwörterbuch der literatur.27 Utöver detta anför 
han några citat av Johan Mortensen och Ingvar 
Holm: »’sugande begär efter skönhet, fantasi och 
lyrik, eftertankar och visioner, som förde bort från 
dagens strider’ med mystik, hypnotism, spiritism, 
exotism och teosofl» (Mortensen-Cassirers kurs.). 
»Romantiken finns upprepade också i dragningen åt 
det färgstarka, det överdrivna och det pittoreska. 
[...] De kristna blir katoliker, hedningarna blir hä
dare och brotten djävulska. [...] Esteticismen tog 
uttryck i orakelmässigt mångtydiga formuleringar 
och ordmystik» (Holm).28

Det överraskar att en stilforskare enbart tar fasta 
på det idémässiga innehållet i en litterär riktning. 
Och därtill endast dess metafysiska aspekt.

Efter denna precisering av vad han uppfattat som 
symbolism konstaterar Cassirer:

Jag har personligen svårt att se att någon enda av dessa 
symbolismens karakteristika skulle passa in särskilt bra 
på Historietter.

Cassirer inleder sin avhandling med en analys av 
vaije enskild historiett. Några av historierna har 
han haft svårt att komma till riktig klarhet med: 
Spleen är »märklig»,29 Skuggan finner han »vara 
den mest svårtolkade»30 och i det schema där han 
delat in historietterna i allvarligt och icke-allvarligt 
syftande, sätter han »?» för En kopp te.31 Vi ska se 
närmare på hans analys av Spleen.

Spleen
Om Tuschritningen kunde göra anspråk på att åtminstone 
i viss utsträckning tolkas som en angelägen och allvarlig 
text, så förefaller den kåseribetonade formen i Spleen 
alldeles dölja ett eventuellt allvarligt engagemang i frå
gan.32

Cassirer konstaterar i sin analys att inledningen till 
historietten har en absurd ton, med våldsamma 
överdrifter.
De första lyktorna böljade redan glimma, då jag i går afton 
lämnade min boning efter att hela dagen ha grubblat över 
livets gåta. Förtvivlad över att icke finna någon lösning, 
sade jag till mig själv: du dåre, som nöter bort din dag med 
fruktlöst grubbel över det, som du helt säkert icke skulle 
bliva lycklig av att veta -  och riktade i stället mina an
strängningar på ett schackproblem i fyra drag. Men då 
mitt skarpsinne visade sig otillräckligt även för detta, 
slungade jag schackbrädet ut genom fönstret i huvudet på 
en gammal man med träben, för vilken döden endast var 
en välgärning, och kastade mig därefter ut i världsvimlet, 
föraktande mig själv. (SV 3-48)

I anslutning till tidigare forskning för han senare i 
avhandlingen ett resonemang kring denna inled
ning. Det starkt överdrivna får Cassirer att ana att 
det finns en annan mening än den som framgår vid 
en flyktig genomläsning.

Denna nästan absurda, surrealistiska överdrift, har den 
inte något gemensamt med historielärarens och registra- 
toms försök att hålla sina problem och känslor under 
kontroll och på distans.33

Att uppfatta en text av Söderberg på detta sätt 
torde ha starkt stöd av de flesta Söderberg-kännare. 
Cassirer drar emellertid en gräns mellan denna in
ledning och resten av historietten. I fortsättningen 
utpekar han: »ett lugnt poetiskt avsnitt», »den ab
surda tonen», tempot som »starkt uppdrivet», »iro
nisk biton» .. .34 Slutligen refererar Cassirer till ett 
par olika uppfattningar om Spleen: Johan Morten-
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sen som jämfört historien med Baudelaire och 
Fredrik Böök som talat om »tokrolig komik».35 Det 
är denna sista uppfattning som Cassirer tycks stan
na vid. Förutom inledningen tillhör Spleen de »helt 
igenom humoristiska».36

En svaghet med s. k. stilanalyser är att de stannar 
vid delarna. Olika språkliga stildrag påpekas utan 
att de konstaterade dragen sammanställs med något 
syfte och utan en bedömning av om dessa drag är 
relevanta för textens helhet. Cassirer underlåter att 
fråga »varför».

I det »starkt uppdrivna» tempot stannar plötsligt 
berättaijaget till för ett ögonblick. Och varför gör 
han det? Han reflekterar inför sin omgivning. Och 
denne, som visat en uppseendeväckande okänslig
het inför en medmänniskas öde, har tydligen ömtå
liga öron.

Ljudet av människomas steg mot gatläggningen liknade 
pickandet av tusen ur och kom mig att rysa till vid tanken 
på den snabbhet, med vilken sekunderna runno bort ur 
mina händer. (SV 3^18)

Närmast illamående noterar berättarjaget att folk -  
går på gatan. Därefter företar han en spårvagnsre- 
sa.

En spårvagn ilade förbi: jag kastade mig upp i den och 
åkte ringlinjen runt några gånger. Denna förströelse har 
nämligen en sällsam förmåga att skingra mitt svårmod: 
hela världen syntes mig gå runt som en karusell, och då 
jag var barn och åkte på karusell, kunde jag aldrig hålla 
mig för skratt. Så gick det också nu, jag hade knappast åkt 
tre varv på ringlinjen, förrän jag började gapskratta allde
les högt. (SV 3-48 f.)

Det är en underlig resa, men lustig uppenbarligen. 
Ändå tycks det inte hända något som kan ge anled
ning till munterheten. Inte heller ser han något av 
omgivningen under färden. Det hejdlöst roliga är 
tydligen själva den ensartade cirkelrörelsen. Och är 
den så lustigt egentligen?

Spårvagnsresan tycks inte lokaliserad till en 
verklig omgivning; den ger intryck av att vara en 
abstraktion. Så går livet, oföränderligt utan inne
håll: runt, runt i en ringlinje. Och är det på det 
viset, låter skrattet urholkat. Det glada lynne berät
taijaget bekräftar för medpassageraren har då ingen 
täckning.

Och det blir knappast bättre av att se medpassa
gerarens bleka, långa ansikte. Någon glad lax tycks 
ju inte denne vara, fast han har haft och kanske 
fortfarande har en del arvspengar. Som de clownan
sikten man kan kasta bollar igenom på nöjesfält 
stirrar han, då han får sitt liv sammanfattat.

Berättaijaget gör dock sitt för att söka pigga upp

honom. Gör honom sällskap till ett värdshus och 
ger förslag till en ny mening åt hans liv. Men vid 
närmare eftertanke visar sig lotteri-idén knappast 
vara en slutgiltig lösning på herr Kihlbergs pro
blem.

Emellertid, så här innehållslöst kan inte en män
niskas liv vara.

Nej, men hela anekdoten har ett drag av overklig
het. Spårvagnsresan i intet, människornas osannoli
ka uppträdande och konversation, det karaktärslö
sa värdshuset. Inte bara resan utan hela anekdoten 
ger intryck av att vara en abstraktion. Det är inte 
ett verkligt liv som skildras, så här ser inte livet ut. 
Men även om det inte är en realistisk bild kan ju 
livet i sammanfattning se ut så här.

Finns det nu anledning att läsa historietten på 
detta sätt?

Cassirer konstaterar att berättelsen ursprungligen 
publicerades under titeln Kihlbergs livsuppgift. I 
samband med publicerandet i bokform ändrade Sö
derberg titeln till Spleen. Cassirer tolkar titeln som 
ironisk. Den första titeln har onekligen en ironisk 
ton -  med tanke på vad som är Kihlbergs livsupp
gift. Även titeln Spleen kan sägas ha en ironisk 
effekt -  så här kan väl ändå inte svårmod se ut, ler 
läsaren. Men samtidigt aktualiserar ändå den nya 
titeln ett försök att läsa historietten som ett uttryck 
för melankoli. Som Cassirer ser det »förefaller den 
kåseribetonade formen i Spleen alldeles dölja ett 
eventuellt allvarligt engagemang». Om nu Söder
berg ändå hade ett allvarligt syfte med sin anekdot- 
artade historia, och han redan vid tiden för bokut
gåvan märkt att läsarna hade svårigheter att uppfat
ta den sidan av berättelsen, är det naturligt för 
honom att understryka den.

I korrekturet konstaterar också Cassirer en an
nan ändring. I beskrivningen av herr Kihlbergs an
sikte har Söderberg ritat upp en påfallande enkel 
och tydlig bild: en oval med tre hål. För att nu 
läsarna inte ska undgå vad bilden refererar till änd
rade Söderberg: »Han stirrade på mig med tre enor
ma gluggar» till: »Hela hans själ stirrade mig till 
mötes genom tre enorma gluggar». Ändringen går i 
samma riktning som titelbytet: att understryka be
rättelsens karaktär av känsloskildring.37

Mitt liv har drömmens skumma och sällsamt förvirrade 
färg. (SV 3-48)

Så lyder den mening som inleder historietten. Cas- 
sirers uppfattning är att denna mening »knappast 
förefaller passa särskilt väl».38 Även det följande 
stycket avskiljer sig, har vi ovan konstaterat att
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Cassirer anser, från den »helt igenom humoristis
ka» fortsättningen. Det är naturligtvis otillfredsstäl
lande med en analys som måste skilja ut delar som 
icke passande inom textens ramar. Självklart kan 
det ändå vara så med texter. Men är det så med 
denna?

Om vi utgår från att berättelsen, trots sin karak
tär av anekdot ur det verkliga livet, inte skildrar 
verkligheten, anger då inte författaren med den för
sta meningen hur historietten bör läsas? Detta är 
inte sant, detta är en dröm -  och likväl, denna dröm 
är mitt liv.

Vad Söderberg gör är att han skapar sig en egen 
verklighet. Han hämtar vardagliga detaljer ur verk
ligheten, men använder dem som rekvisita och sät
ter samman ett sceneri som ej är en yttre verklig
het, men motsvarar en sinnesstämning. Så här kan 
verkligheten upplevas, det är en inre verklighet. 
Och därmed står han också mycket nära symbolis
mens förhållande till omvärlden.

Slutsatser
Cassirers avvisande av Baudelaire förefaller mig 
alldeles för lättvindigt. Hans avhandling uppmärk
sammar ofta inte den dubbla karaktär som är så 
kännetecknande för de flesta av historietterna. Som 
torde ha framgått av den förda diskussionen har 
Reidar Ekner fog för sitt yttrande:

Hjalmar Söderbergs historietter är inga novelletter, 
anekdoter eller kåserier, utan prosadikter. Först om man 
läser dem som prosadikter kan man sätta in dem i deras 
tidsmässiga och litteraturhistoriska sammanhang och be
döma dem efter en riktig måttstock. Vid en sådan läsning 
klarnar åtskilligt som annars ter sig svårförklarligt (min 
kurs).39

Det ska framhållas att Historietter är en heterogen 
samling. Inte alla berättelserna har den dubbla di
mensionen och Söderberg har säkert inte menat så 
heller. Men som delar av en helhet kan också såda
na berättelser som i sig själva inte har den dubbla 
dimensionen, få en mer allmängiltig och själslig 
karaktär.

Det är möjligt att visa på ganska nära överens
stämmelser mellan Söderberg och symbolisterna på 
ett flertal punkter. I sin bok om Charles Baudelaire 
analyserar L. J. Austin hur Baudelaire i den första 
dikten i serien Spleen-dikter går till väga för att 
sätta samman en verklighet som motsvarar poetens 
själstillstånd.40 Det är denna dikt som Söderberg 
citerar några rader ur i Doktor Glas. Och det är nog 
inte utan en viss skämtsamhet som han ser till att

nästan samtliga av diktens motiv går igen i hans 
roman. Han glömmer varken katten eller kortleken. 
Men för oss är det inte denna likhet som är den 
väsentliga, utan det är den självklarhet, som Austin 
påvisar, med vilken Baudelaire plockar realistiska 
detaljer för att återge en själslig verklighet. Mot 
denna bakgrund blir det också lättare att förstå den 
verklighet som Söderberg tecknar.

Arne Garborg ger mönstret
Att Söderberg påverkats av den franska symbolis
mens metod att uttrycka känslor i sinnliga former är 
sannolikt. Ändå går det inte att bortse från det 
faktum att dessa var lyriker. Var det verkligen möj
ligt att använda samma teknik i prosan? En som 
kan ha visat Söderberg vägen är den norske förfat
taren Arne Garborg. Norrmannen gjorde tidigt in
tryck på honom.

Den 9 januari 1892 skriver Bo Bergman till Hjal
mar Söderberg i förvisningen i Kristianstad. Han 
berättar att han tillbringat trettondagens förmiddag 
hos deras gemensamme bekant Carl Laurin.

Vi talade om mångt och mycket, skälde på Rydbergs 
’Vapensmeden’ och öste ur oss en kappe loftal öfver 
Garborgs sista bok. -  Har du läst den, ’Traette maend’? 
Ryk annars i väg och skaffa dig den, slut din dörr till, lägg 
benen på soffan och njut . . .  njut . . .  njut! Fy fan, så bra. 
’Det er slet ikke til att holde ud’ -  Jag säger inte mer.41

Den 20 februari 1892 svarar Söderberg.
Har ändtligen köpt och påbörjat Traette Maend. Åh!42

Och i en recension av boken skriver Söderberg 
senare:

Denna bok har ingen tendens; men den har ett skatt af 
idéer. Idékretsen är icke gammal och icke ny. Den samlar 
de likstämda kring sig; dem som på sitt inre och yttre 
konto kunna räkna med liknande erfarenheter.43

Skiftet från 1880-tal till 1890-tal innebar en ny 
riktning i norsk litteratur, kanske främst exemplifie
rad av Hamsuns Sult. Garborgs Traette Maend kom 
1891. Huvudpersonen, Gabriel Gram, är en deka
dent i Huysmans Des Esseintes anda. Gram läser 
också Huysmans och romanen gör på flera ställen 
upp med naturalismen.

Tingen er, at vi her staar overfor en fuldstaendig Om- 
vaeltning i den hele Verdensanskuelse. Naturalister og 
Materialister saetter »Naturen» som Nummer én og Sjae- 
len som det afledede; »Personligheden er et Produkt af 
Milieut»; nu vender man tilbage til den mere aristokratis
ke Opfatning, at Jeg’et er Nummer én og at den saakaldte 
Objektivitet bare er Jeg’ets Indhold; Litteraturen blir alt-
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saa psychologistisk, subjektivistisk, skildrer Sjaeletilstan- 
dene i og for sig istedetfor at fremstille dem som Produk
ter af de og de ydre Omstaendigheder.44

Garborgs roman torde ha tilltalat Söderberg på 
många sätt. Bo Bergman talade om den som »en hel 
guldgrufva för oss moderna att hugga slagord och 
sentenser ur».45 Men det är något som Söderberg 
även har stött på annorstädes, t. ex. hos Anatole 
France. För vår del är det framför allt andra inslag i 
den norske författarens prosa som intresserar.

Naturen får ge känslorna anletsdrag
Garborg finner nämligen sinnliga drag åt sina gestal
ters känslor. Sålunda i Traette Maend:

Vi gik vor almindeligeste Tur -  udover Ljabrochaussé- 
en. Fjorden ligger. Alt er Sne. Uhyre og tomt gaber det 
umaadelige Snebaekken os impde gjennem Skumringens 
Graalys.46

Detta landskap har visserligen en ganska stor 
visuell påtaglighet, men det definitivt nya ligger i 
huvudpersonens yttrande omedelbart efter naturbil
den.

Akkurat saadan er Livet.

Det är här inte fråga om någon allmän känsla av 
övergivenhet och tomhet hos huvudpersonen, som 
tolkas via naturen. Nej, livet är exakt »et aabent, 
tomt, frossent Snegab med Skumringslys og graa 
Snehimmel». Så upplever Gabriel Gram tillvaron. 
Den snötäckta fjorden är en direkt avbild av hans 
känsla. Samtidigt är detta avsnitt även en skildring 
av den omgivning han vistas i.

Det som osynligt utspelar sig i Grams inre, har 
Garborg alltså givit synligen åt. Överallt finner 
Gram sin sinnesstämning återgiven; det är inte utan 
att det roar honom. Och han får verkligen tid för 
sina känslor, då han på läkares inrådan beger sig till 
fjälls.

Ensomheden spaender sig trangere og trangere om mig. 
Snart vil je vaere indestaengt i den som i en Celle.

En underlig Fplelse. Alene. Ganske alene. Som en 
Fjeldtop; Ansigt til Ansigt med Gud.47

Observera att ensamheten inte är en allmän känsla 
av instängdhet. Den är jämbördig med en cell. Men 
cellen finns inte i Grams omgivning. Det gör där
emot fjälltoppen. J. A. Dale, som undersökt Gar
borgs språk, har påpekat att bildspråket ofta har 
samband med den miljö de skildrade personerna 
vistas i.48 Gram befinner sig i Telemarkas fjällvärld, 
just där han sitter finner han sin ensamhet avbildad.

I längden blir ensamheten väl påträngande. Han 
återvänder till Kristiania, och sitt skiftande lynne 
har han inte längre samma nöje av. Så blir det mot 
slutet också allt tätare mellan kyrkobesöken.

Traette Maend följdes 1892 av Fred. Söderberg 
talade i sin essä om Garborg om »den genom sin 
sanning djupa storheten» i Fred (SV 10-228). Ge
nom hela romanen finns ett starkt samband mellan 
människornas själsliv och landskapet. Enok Haa- 
ves hustru ska bara ta sig en skvätt kaffe, då maken 
stiger över tröskeln. Som han är religiös, känner 
mannen att Gud inte är riktigt belåten med den 
drycken. Och då ska naturligtvis inte hustrun heller 
dricka.

Og det vart svart og stilt ikring henne som fyre eit 
Uver.49

Ofta hänger molnen tunga och svarta över Jaeren. 
Och den form som rädslan hos kvinnan tar sig, då 
hon ser sin make, är just mörkret före ett oväder.

De »trugande fargane»

Enok Haave själv, Jaeren-bonden, har det inte hel
ler så lätt med det religiösa. Grubbel -  från morgon 
till kväll. Och det blir inte bättre då solen gått ned.

Sola var nede. Ein blodraud Eldhale laag etter henne i 
Nord. I Vest laag spreidde blaae Kveldskyer og kvilte, 
faste og klaare som. 0yar i det grpnljose Himmelhav. Yver 
Heiame i S0r ste ig ei lett, graa Taakehildring.

Da kveiktest laagt i Sudaust eit einslegt raudt Ljos. Det 
gl0ste fram gjenom Skyslpre matt og stivt om eit sjukt 
Auga.

Ei Blodstjeme! -  Krig, P est. . .  ein uforvarande, hastig 
og bratt D0d . . .  Gud vere oss naadig i Jesu Namn - . 50

En skildring från helvetet, så tycks det närmast 
läsaren. Men för vår del är det viktigt att konstate
ra, att det faktiskt också är en solnedgång som 
framställs. För bonden är det nog ett extra obehag 
att Den onde förlagt sin verksamhet till hans eget 
Jaeren. Dale kommenterar solnedgången så här:

F0rste delen av biletet er nokolunde n0ytral. Men her er 
eit par fargeord som merkjer seg ut: blodraud, gr0nljose. 
Det er noko apokalyptiskt ved denne eldhalen, og no ko 
makabert vid det gr0nlyse himmelhavet. I Enoks opp0ste 
fantasi blir sj0lve fargane trugande. Hans sjuke hug ska
per naturen om. Naturskildringa blir menneskeskildring.51

Det obehagliga myllret

Men det är inte endast naturen som får ge form åt 
det som försiggår inom de garborgska gestalterna. I 
Fred skildras även hedlandskapets fågelliv. Ibland

4-879070 Samlaren
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blir det olustigt många fåglar. Kolbotnbrev publice
rades ursprungligen löpande i pressen; i bokform 
kom de 1890. Vid ett tillfälle skildrar brevskrivaren 
hur han ska bege sig till samhället för att göra en del 
inköp. Plötsligt kommer hundar springande. Han 
har själv en som heter Sjapa, men här blev det 
väldigt många jyckar på en gång.

Isch; der hev me Hundame. Fraa kvart Hus og kvar 
Hytte kjem det skvakkande ein Hund, Finnehundar, Bj0r- 
nehundar, store Hundar og smaa Hundar, ein graa, ein 
annan svart, ein sint, den andre sintare; like in i Leggen 
paa meg; g0yr som for Betaling, skvakkar og g0yr, med 
gneistrande Augo och Skom paa Tenneme; sankar seg 
ihop til ein heil Flokk; -  eg kjenner kje F0teme, eg gjeng 
paa. Kvart Skvakk gjev meg sin St0yt gjenom heile mitt 
nervevev, upp gjenom Ryggen, i Hjarta, i Hovue; eg 
kjenner Haare reisa seg, Andlite stivnar ikring Munnvi- 
keme, Augo ser Skuggar, det susar for 0yro, Hjarta slit i 
meg, eg ventar kvar Stunda aa kjenna hoggande Tenner i 
mitt arme Kj0t. Som jaga av Furier flyg eg nord gjenom 
Lieme, Hundeflokken etter meg; ikkje eit Menneskje aa 
sjaa; kva bryr Bonden seg um By-Nervur.52

Vanliga hundar, som med ens blir så många och så 
aggressiva att de knappt förefaller vanliga längre. 
Här symboliserar hundarna i första hand Garborgs 
vedersakare i Kristiania, men de ger också utseen
de åt brevskrivarens ångest.

I sin essä om Garborg 1893 citerar Söderberg just 
detta avsnitt. Även ett par andra citat han anför, 
innehåller exempel på sinnliga uttryck för känslor. 
Det förefaller mig rimligt att anta, att Söderberg har 
stannat till inför dessa passager, inte endast på 
grund av innehållet, utan även därför att Garborgs 
sätt att uttrycka känslor har fascinerat honom.

Motiv och teknik hos Söderberg 
sammanfaller med Garborg
Hjalmar Söderbergs gestalter är inte dekadenter 
som Gabriel Gram; de pekar inte ut i naturen och 
säger: »Detta är min ensamhet». De är inte heller 
vulkaniska karaktärer som Enok Haave, som hela 
tiden ser helvetet runt sig. Söderberg vill skildra 
Stockholm, det ger han inte avkall på. Men över
ensstämmelsen i motiv och teknik är påtaglig. Lik
som hos Garborg är det just i den omgivande natu
ren som hans gestalter finner sina själsrörelser åter
givna i bild. Själens färger är desamma. Typisk är 
den gröna färgen.53 Grannskapet överbefolkas på 
samma sätt av existenser som inte bara lever och 
skuttar i en yttre utan även i en inre värld.

En läsning av Doktor Glas
Som vi konstaterade in inledningen, är forskning
ens syn på romanen Doktor Glas motsägelsefull. Å 
ena sidan anses den vara en av författarens främsta 
böcker, å andra sidan framstår »doktor Glas’ hand
ling -  den enda verkligt beslutsamma i alla Hjalmar 
Söderbergs böcker -  som en psykologisk besynner
lighet».54 Någon längre studie över romanen finns 
dock inte. Det första seriösa försöket att förstå 
författarens syften med boken var väl Ebbe Lindes 
artiklar i GHT 1936.55 Linde uppfattade boken som 
en kamp mellan livsglädje och kristendom -  »mor
det står som symboliskt uttryck för Söderbergs 
konsekventa kamp mot religionen -  en kamp, som 
han inte ångrar, men som dock ej lett till livs
glädjens drömda uppblomstring, och som han inser 
ej kan göra det».56 Kristendomsperspektivet blir 
dock enligt mitt förmenande allt för inskränkt, och 
det leder Linde till en del långsökta tolkningar. Vid 
en sådan läsart undgår det också läsaren många 
väsentliga tankar kring det som obestridligen är 
romanens tema: kärlekens villkor och möjligheter.

Ett senare försök att se »det astronomiska per
spektivet» som »det bärande elementet i roma
nen»,57 får romanen att te sig konstruerad och intet
sägande.

I ett brev till Carl Laurin 28/9 1931 kommenterar 
Hjalmar Söderberg sina syften med romanen om 
doktor Glas.

Efter »Förvillelser», som kanske var en skaplig liten 
roman men ingen tankebok, och efter Martin Birck, som 
var litet mera värd som tankebok men en klen roman, ville 
jag gärna försöka göra en bok, som på en gång var en 
tankebok och en välkomponerad roman. Det blev Doktor 
Glas.58

Boken ska inte bedömas som en psykologisk skild
ring av en mördare utan som en tankebok i roman
form, enligt min mening understryker Söderbergs 
kommentar detta. En väsentlig beståndsdel i roma
nens uppbyggnad är då det som den här uppsatsen 
ägnats åt: det irrationella. Nu ska vi emellertid ägna 
oss mindre åt doktorns känslor och i stället inrikta 
oss på hans tankar. Det har framgått i undersök
ningen av Söderbergs metod för att uttrycka själs
livet, hur viktigt det är att vara uppmärksam på 
författarens formuleringar. Två motsatta alternativ 
innebär inte antingen -  eller. En negation hos Sö
derberg är inte enbart ett förnekande. I medvetande 
om detta blir boken ett experiment, för att pröva 
tankar mot varandra. Mitt sätt att läsa Doktor Glas 
har valts med den förhoppningen att romanens fler- 
tydiga karaktär ska bli uppenbar.
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Med utgångspunkt i Martin Bircks ungdom
I slutet av Martin Bircks ungdom står huvudperso
nen undrande inför det att »samma begär, som hos 
mannen var så naturligt och enkelt och lika lätt att 
tillstå som hunger eller törst, för kvinnan skulle 
vara en brännande skam, som måste kvävas eller 
döljas» (SV 2-178). En tråd i skildringen av Martins 
liv är vidräkningen med dubbelmoral och hyckleri. 
Det är här upprinnelsen till Doktor Glas ska sökas. 
För här reser sig frågan: Är det dubbelmoralen som 
är hindret för kärleken? -  Ja, tycks Martin Birck 
svara. Och för författaren borde det nu vara möjligt 
att skriva om hur en ny, fri kärlek kan växa.

Ebbe Lind menade att mordet på pastor Gregori
us var ett symbolmord, och så är det rimligt att se 
det. Men gentemot Linde vill jag mena att pastorn 
inte endast symboliserar kristendomen. Angreppen 
mot hyckleriet har i romanen en så mycket vidare 
omfattning, de riktar sig mot såväl Glas egna upp
fattningar som sådant som möter i hans praktik. Det 
är hela samhällets bigotteri som möts av Gregorius 
nuna i spegeln.

En dagdröm
En dagdröm innebär att den drömmande har en viss 
möjlighet att påverka skeendet, åtminstone till en 
början. Det är en sådan Söderberg iscensätter med 
Doktor Glas. Författaren begår ett fiktivt mord för 
att få svar på en fråga.

Som en människa vid sidan av livet, får doktor 
Glas uppdraget att undanröja dubbelmoralen i Gre
gorius skepnad. För doktorn blir motivet att själva 
handlingen ske ge mening åt hans liv.

Ställning, anseende, framtid. Som om jag icke var dag 
och var stund vore beredd att packa dessa kollin ombord 
på det första skepp, som kommer lastat med en handling.

En verklig handling. (SV 5-15)

För drömmaren är motivet att dubbelmoralens av
skaffande ska möjliggöra en ny kärlek.

Kanske borde det, för den som inte har något att 
förlora, vara en lätt sak att ta ett liv. Kanske trodde 
också Glas det när han skämtsamt tänkte på den 
kinesiske mandarinen, som skulle dö bara man 
tryckte på en knapp. Men, en svensk pastor är inte 
lika lätt att skaffa undan.

Doktorn anar, inte ens han är gjord för något 
sådant. Ändå är han övertygad om riktigheten i det 
han föresatt sig. Avskyn för Gregorius bara tilltar, 
och det förljugna i samhällsmoralen gör att rätten är 
på hans sida. Men, medan doktorn övertygar sig, är

drömmarens övertygelse redan förlorad. -  Skulle 
det kunna finnas något annat hinder för kärleken? 
Den hon älskar, vem är det?

Hur ser den mannen ut inuti? Det vet jag så gott som 
ingenting om. (SV 5-35)

Och om hyckleriet i samhället stärker Glas, finner 
drömmaren i doktorns minne exempel på att det 
finns så mycket i livet som han inte förstår. För 
drömmaren är grymheten i det vanskapta barnet 
något som övergår det fattbara.

Liv, jag förstår dig inte. (SV 5-86)

För doktorn tycks detta barn bara bli ett ytterligare 
stöd för riktigheten i hans tilltänkta gärning.

Likväl skrämmer dådet. En annan skulle få hans 
sympatier, men . . .  Nej, han vill ingen handling. 
»Det var skryt! Det var lögn!» (SV 5-115). Han vill 
bara få vara i fred. En handling skulle heller aldrig 
kunna ge innehåll åt hans liv. Hans längtan efter 
kärlek skulle inte förändras. Det är den, som stän
digt vrider inom honom -  i nästa ögonblick inser 
han: det finns inget val. Även om han alltid kommer 
att förbli ensam måste han mörda prästen. Kärle
ken till henne kräver det, och det han gör blir då 
också endast »som en länk i en kedja» (SV 5-161). 
Det var inte första gången som en man drogs till en 
kvinna.

»Tror läsaren på doktorns sätt 
att reagera?»59
Så frågade Bo Bergman. Nej, kanske gör inte läsa
ren det. Men det har heller aldrig varit Söderbergs 
avsikt att skriva en roman om en mördare. Dramat 
är inte mordet, dramat är prövningen av tankarna. 
Vad som uttrycks är inte en mördares självrannsa
kan, utan apatin hos frågeställaren.

Med stigande ångest har drömmaren följt sina 
figurer. Allt uppenbarare har det framstått för ho
nom: Aldrig skulle jag ha ställt frågan. För det svar 
som nu ges är: -  Nej, det är inte dubbelmoralen 
som är hindret, kärleken beror av de enskilda män
niskorna. Kvinnan är nu fri att älska den hon vill. 
Men hon överges.

Än skoningslösare blir svaret då det framgår, att 
inte heller den desperata förhoppningen, en kärlek 
mellan Glas och Helga Gregorius, vore en möjlig
het. Inte ens prästfruar är att lita på. Länge förfölj
de hennes tvetydiga leende doktorn. Längre skulle 
det förfölja drömmaren. Med bitter insikt fyller 
denne ut Glas tankar, när doktorn står under Hel
gas fönster.
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Men inte som en böljan, en första gång, utan som ett led 
i en lång, god vana. Allt, som har en böljan, har också ett 
slut. (SV 5-180)

Den lösligt tecknade Helga Gregorius är inte bara 
en enstaka kvinna, hon personifierar hela kärleken. 
Visionen av den övergivna kvinnan får den dröm
mande att se klart. Kärleken, livet -  allt var så 
oändligt mycket mer komplicerat än han hoppats. 
Anklagande hörs ledmotivet ur Lohengrin:

Du skall icke fråga! (SV 5-170)

För Karin Petherick finns här romanens konklu
sion: Det är inte meningen att man ska förstå livet. 
Men boken avfärdar en sådan lärdom:

Första budet: du skall icke förstå för mycket.
Men den som förstår det budet, han -  har redan förstått 

för mycket. (SV 5-177 f.)

Och det är nu romanen får sitt djup. Med mordet 
och den besvarade frågan som bakgrund. Finns det 
då inget annat som kan ge mening åt livet? Med 
bitter ironi avvisas alla möjligheter, svaret är: Nej. 
För trots att det inte finns någon kärlek att lita på, 
finns inget alternativ. Kritblek går Helga Gregorius 
med sitt brev. Hon har inget val.

Det är svårt att instämma i Bo Bergmans omdö
me: »Det fattas livets puls, och livets desperation, 
den inre spänningen, lidelsen, kampen».60

Är det då någon mening att leva? Romanen kan 
knappast ge ett svar på den frågan. Tigerstedt har 
sagt om Hjalmar Söderberg
att det bestående intrycket av hans diktning blir snarare 
ljust än mörkt, snarare upplyftande än nedtryckande.61

Så har också jag uppfattat det. En av de sista 
dagarna står doktor Glas uppe vid Skeppsholms
kyrkan och ser ut över staden.

Det slog mig hur vackert Stockholm är. Jag har inte 
tänkt mycket på det förr. Det står jämt i tidningarna att 
Stockholm är vackert, därför fäster man sig inte vid det. 
(SV 5-178)

Orden kunde även gälla kärleken. Det är detta som 
gör den oemotståndlig och utan alternativ. Den är 
vacker.62
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