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1. Inledning 
 
För 100 år sedan utgavs Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, som kommit att betraktas som ett 
av vår tids största litterära mästerverk. Boken har prisats för en briljant framställning av ett 
moraliskt dilemma som är av samma stora aktualitet i dag som år 1905. År 2004 utgavs 
Gregorius, en återberättelse av Doktor Glas. Författaren Bengt Ohlsson tilldelades 
Augustpriset för denna bok med motiveringen �När Bengt Ohlsson återberättar Hjalmar 
Söderbergs klassiska Doktor Glas är perspektivet förskjutet och rollerna omfördelade. 
Pastischen är skickligt genomförd. Titeln Gregorius är helt logisk, den forne skurken står i 
centrum inte förstorad till hjälte utan levandegjord som människa.�1. Många av de läsare som 
uppskattat klassikern Doktor Glas har dragit sig för att läsa parafrasen Gregorius, som Kerstin 
Ekman kritiserar för en avsaknad av det språk och den känsla hon anser gör Doktor Glas till 
en unik roman.2 Andra menar att Bengt Ohlssons roman fängslar starkt genom andra 
kvalitéer. Bengt Ohlsson själv säger sig vara inspirerad av Söderbergs stil, men är också noga 
med att poängtera att han försökt ta ut ett avstånd från dennes sparsmakade, ekonomiska 
språk. Vi har läst Doktor Glas och Gregorius, båda med stor behållning, och blivit mycket 
angelägna om att finna ett svar på frågan om hur dessa romaner egentligen skiljer sig åt.  
 

1. 1. Syfte och frågeställning 
Många uttalar sig jämförande om dessa båda litterära verk, men så vitt vi vet har inte någon 
vetenskaplig undersökning gjorts med syfte att jämföra romanerna. Detta gör det intressant att 
undersöka stilen i Doktor Glas respektive Gregorius. Vi gör därför en stilanalys av en passage 
i varje roman. Dessa två passager beskriver en och samma scen. De stilfaktorer som vi har 
studerat i ett jämförande syfte är: 

- anföring 
- kontraster 
- perspektiv 
- omtal 
- antydningar 

 
 

2. Tidigare forskning 
 
Vi har inte funnit några vetenskapliga undersökningar kring Gregorius eller Bengt Ohlssons 
övriga verk. Materialet vi fann var intervjuer, recensioner och tidningsartiklar. Material 
rörande Hjalmar Söderberg och hans verk var däremot mycket omfattande och bestod av 
biografier samt ett stort antal analyser av Söderbergs verk och författarskap. Vi har därför 
begränsat oss genom att välja ut det material vi anser stämmer bäst överens med vår uppsats 
syfte och ämnesområde. 

                                                
1 http://www.forlagskansli.se/Augustpriset/2001/ 
2 Ekman Kerstin, �Doktorn med lust och rätt att döda�, DN Kultur, 20 november 2005 
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2. 1. Stilen är budskapet 
I Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen� 
(1996) gör Peter Cassirer en stilanalys3 av novellen �Pälsen�. Hans tes är att det är just stilen 
som utgör novellens budskap. Cassirer hänvisar även till Söderberg som själv ansåg att 
novellens intrig var torftig. Cassirers tes får även stöd av ett stumfilmsmanus som gjordes av 
novellen. Avsaknaden av ord orsakade en torftighet som ger belägg för ett påstående om att 
stilen är det essentiella i �Pälsen�.4  
 

2. 2. Uttalanden om Söderbergs stil genom tiderna  
Sven Stolpe5 (1934) gör i boken Hjalmar Söderberg en genomgång av Söderbergs ställning i 
den svenska litteraturen och ställer sig frågan varför Söderbergs skrifter väcker en sådan 
beundran för hans skrivna ord och fascination av hans personlighet. Stolpe6 nämner 
Söderbergs säregna och personliga stil ett flertal gånger: 
 

Ser man på Hjalmar Söderbergs konstnärliga teknik, är det lätt att få fatt i hans viktigaste medel. Det 
främsta är otvivelaktigt språket, inom vars värld Hjalmar Söderberg rör sig lika suveränt säkert som han i 
verklighetens värld är tafatt och bortkommen. Hans språk torde alltjämt kunna kallas det renaste och 
klaraste svensk litteratur känner.  

 
Längre fram i boken fortsätter Stolpe7: 
 

Med sin roman �Doktor Glas� (1905), som han själv betecknat som sin bästa bok � �på en gång en 
tankebok och en helstöpt roman� � gick han till angrepp och lyckades i hög grad chockera opinionen. 
Bokens största kvalitet ligger visserligen i dess utsökta stil, dess melankoli och dess Stockholmslyrik. 

 
Bure Holmbäck8 (1991) ger i Hjalmar Söderberg och passionerna ett hängivet och 
mångsidigt porträtt av Söderberg. Han konstaterar att Söderberg var en passionerad författare 
som skrev om saker som engagerade honom djupt. Så här skriver Holmbäck om stilen i 
Söderbergs Doktor Glas9: 
 

Och Hjalmar Söderbergs stil, som nästan alltid har en eminent säkerhet, formas här till ännu en karaktär. 
Den är alltid personlig och omisskännligt hans egen, men det hindrar inte att den har ett brett register, och 
det är svårt att se att den växlar i hans böcker. 

 
Holmbäck fortsätter10:  
 

I likhet med Martin Bricks ungdom bygger också denna berättelse på kontraster och spänningar: 
kontrasten mellan doktorns i grunden idealistiska syn på kärleken och den påträngande sexualitet som i 
skiftande gestaltningar omger honom � kärlekspar, grovhångel, prostitution, begäran om aborter�; 
kontrasten mellan det ovärdiga och det värdiga livet, vilken i sin tur lockar fram frågan om rätten att döda 
och plikten att rädda liv; det omaka par som pastor Gregorius och hans hustru utgör (och kontrasten 
mellan hennes och hennes älskares förhållande till kärleken), spänningen mellan doktorns respektabla och 

                                                
3 De analysdelar som tas upp i analysen är bland annat: kontraster, antydan, de konstnärliga greppen, 
berättelsens struktur, berättarperspektivet. 
4 Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 1996 
sida 86 
5 Stolpe Sven, �Hjalmar Söderberg�, 1934 
6 Ibid, sida 32 
7 Ibid, sida 46 
8 Holmbäck Bure, �Hjalmar Söderberg och passionerna�, 1991 
9 Ibid, sida 38 
10 Ibid, sida 39 ff 
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kyliga yttre framtoning och de oerhörda tankar som rör sig i hans inre; växlingen mellan de stora och de 
små perspektiven�  

 
I Hjalmar Söderberg av Bergman11 (1951) skildrar författaren Söderbergs liv och litterära 
verk. Så här skriver Bergman om Söderbergs stil: 

 
Det musikaliska i denna stil sammanhänger med dess klarhet: inget pedaltramp suddar ut melodien och 
överskyler tekniska brister. Ordupprepningarna och framför allt upprepningarna av bindeorden mellan 
olika leder av en sats (polysyndes) är kännetecknande för den söderbergska stilen /�/. Ytterligare stildrag 
är det ofta naivistiskt lagda föredraget samt framhävandet av bagateller och detaljer på handlingens och 
helhetens bekostnad. Forskningen har dessutom klargjort, att Söderbergs berättarkonst inte är så grafiskt 
färglös som man föreställer sig. Den har vida större rikedom på färgadjektiv än vad dess opatetiska ton 
låter påskina. Hans dramatiska dialog blir ofta odramatisk genom sitt mjuka fall, går på sidan om 
talspråket. 

 
Bo Bergman om stilen i Doktor Glas12: 
 

�Doktor Glas� betecknar höjdpunkten av Hjalmar Söderbergs språkliga mästerskap. Det suggestiva ligger 
inte minst i rytmen, i denna prosa som inte vet av tyngd och ansträngning, som är på en gång så 
musikaliskt mjuk och så fast formad, så genomskinligt klar. 

 
 
Citaten ovan uttrycker likalydande åsikter om Söderbergs stil, oavsett om de är skrivna 
under 1930-talet eller slutet av 1990-talet. Forskare och skribenter är eniga om att 
Söderbergs utmärkande stil13, som av majoriteten uppfattas som det essentiella i 
Söderbergs verk, är ren och klar. Den berör och påverkar sina läsare och ger forskarna 
uppslag för vidareanalyser. Ord som idag är omoderna eller lång meningssyntax tycks inte 
vara något hinder för detta.  

 

3. Metod 
 
Delar av den tidigare forskningen av Peter Cassirer14 som beskrevs tidigare15 har legat till 
grund för metodvalet i denna uppsats. För att anpassa metoden ytterligare till vår 
undersökning och för att hitta svaren på det vi ville undersöka har vi tagit hjälp av handböcker 
i stilanalys: Peter Cassirer Stilistik & stilanalys, Lennart Hellspong Metoder för 
brukstextanalys, Lennart Hellspong och Per Ledin Vägar genom texten, Lars Melin och Sven 
Lange Att analysera text � Stilanalys med exempel, Ulf Teleman och Ann Marie Wieselgren, 
ABC i stilistik. De grammatiska termerna fann vi i Gunilla Florby och Erik Fält Grammatiskt 
ABC � Grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. 
  

3. 1. Så här genomfördes stilanalysen 
För att uppfylla vårt syfte undersökte vi följande stilfaktorer: 
 
 
                                                
11 Bergman Bo, �Hjalmar Söderberg�, 1951, sida 107 ff 
12 Ibid, sida 147 
13 Citaten ovan avslöjar dock inte alltid vad författarna avser med stil, vilka kriterier och avgränsningar som 
ligger bakom begreppet. Vi har dock tolkat det som det vida begreppet innebörden av stil är.  
14 Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 1996 
15 Se kapitlet 2.1. Stilen är budskapet. 
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3. 1. 1. Anföring 
En anföring innebär en återgivelse av vad någon sagt. Anföring är också ett sätt att titta på 
personers tal och kan även avslöja de tankar som ligger till grund för uttalet. Peter Cassirer 
skriver att �det finns tre olika anföringstyper: direkt, indirekt och täckt (eller svävande) 
anföring�. 16 Vi studerade två av dem, den direkta och den indirekta anföringen genom att 
utreda hur författarna återger det karaktärerna säger. Den tredje anföringstypen som kallas 
täckt eller svävande anföring valdes bort eftersom den inte korresponderar med det valda 
materialet. Definitionen av den täckta/svävande anföringen är enligt Peter Cassirer att det är 
�personen i berättelsen än berättaren som talar eller tänker.�17 Bägge passagerna är skrivna i 
jag-form utifrån respektive fiktiv huvudkaraktärs perspektiv. Berättarens/författarens röst är 
därför genomgående frånvarande. Vi studerade samtliga av de anföringar som återfanns i de 
delar av romanerna som ingick i undersökningens material. 
 

3. 1. 2. Kontrast  
Kontrast uppstår då skribenten använder sig av en motsatsställning. Författaren ställer 
olikheter emot varandra för en stilistisk effekt. �Om man placerar två uttryck med motsatt 
innebörd intill varandra kan kontrastverkan öka bådas uttrycksfullhet� skriver 
Teleman/Wieselgren18.  Peter Cassirer 19 gör en stilanalys av Hjalmar Söderbergs novell 
�Pälsen� med titeln �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar 
Söderbergs �Pälsen�� där han beskriver Söderbergs kontrastgrepp: �Kontrasterna stegrar 
effekten utan att Söderberg behöver ta till ord med stark stilvalör och de kan också bidra till 
koncentrationen och knappheten i texten genom att den antitetiska teknikens förstärkande 
verkan gör det möjligt att spara ord. Berättartekniskt intressant är hur kontrasterna verkar som 
kugghjul för utvecklingen av intrigen: personerna presenteras kontrastivt och huvudmotiven 
utvecklas också de med hjälp av kontrasterande stilmedel.�  
 

3. 1. 3. Perspektiv 
Lennart Hellspong skriver att perspektiv har att göra med �hur en text konstruerar sitt 
innehåll, hur den stannar för vissa teman och utvecklar dem i vissa typer av propositioner, det 
är något som speglar hur den ser på sitt ämne.�20 Eftersom perspektiv är en viktig stilfaktor, 
valde vi att titta på vilka perspektiv som finns i texterna; berättarperspektiv, 
fjärr/närperspektiv, tidsperspektiv. Vidare förklaringar av dessa typer av perspektiv ges vid 
presentationen av resultatet av denna del av undersökningen. 
 

3. 1. 4. Omtal och antydningar 
När vi studerade omtalet i texterna undersökte vi sättet att beskriva texternas karaktärer i form 
av omtalande adjektiv och attribut som tilldelas karaktärerna. Cassirer ger i sin analys av 
Söderbergs novell Pälsen denna definition av stilmedlet antydan: �Antydan � att lämna åt 
läsaren att fylla i information som bara impliceras�21. 
 

                                                
16 Cassirer Peter, �Stilistik & stilanalys�, 1995, sida 96 
17 Cassirer Peter, �Stilistik & stilanalys�, 1995, sida 97 
18 Teleman/Wieselgren, sida 54 
19 Cassirer Peter, 1996, sida 88 
20 Hellspong Lennart, 2001, sida 40 
21 Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 1996 
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3. 2. Avgränsning 
Peter Cassirer22 förklarar de olika definitionerna av stilbegreppet och menar att: 

 
Språk och stil är ett vanligt ordpar. /�/ Stilbeskrivningen utgår ofta från en språklig analys. Men den 
nöjer sig inte med det. Stilistiken vill också undersöka vilket eventuellt samband som råder mellan en 
meningstyp och det i meningen uttryckta innehållet samt sist men inte minst, vilken effekt detta 
förhållande har. Stil blir därmed en upplevelseterm och stilistiken en metod för en fullständig 
textbeskrivning. /�/ 
 
Att förklara stil som avvikelse från lexikon eller grammatik i ett språk är en otillräcklig definition: om vi 
utgår från tesen att alla texter har stil så skulle denna definition ju inte vara tillämplig på särskilt många 
texter. Dessutom krävs här i ännu högre grad tillägget att denna avvikelse ska vara uttryck för en viss 
stilistisk avsikt eller få en viss stilistisk verkan: annars kunde vi inte skilja mellan stil, stilbrott och 
språkfel.  

Det är emellertid så att en del av det vi kallar stil faktiskt är avvikelser från vissa regler, men det är 
sällan de grammatiska det är frågan om, utan i stället de språkliga bruksreglerna.  

När vi gör en stilanalys och �beskrivning koncentrerar vi oss på för texten relevanta faktorer. Detta 
innebär att vi kan komma att använda olika analys- och beskrivningsmodeller för olika texter beroende på 
textens art och beskrivningens syfte. Och det förklarar de skiljaktiga stildefinitionerna: det som framstår 
som väsentliga stildrag i en text och som legat till grund för en stildefinition kanske inte har varit 
stilistiskt relevant i en annan text, för vilken man därför har formulerat en annan stildefinition.  

 
Stil är ett tillsynes vitt begrepp och stilanalyser kan göras på ett otal olika sätt. Vi har 
begränsat oss till de ovan beskrivna23 analyserna. Denna begränsning är en anpassning till 
texternas art och uppsatsens syfte. Även Peter Cassirers24 analys av Pälsen har legat till grund 
för vårt val av analysmetoder. 

 

3. 3. Material  
Vi har undersökt en passage ur Doktor Glas och en passage ur Gregorius. Passagerna 
beskriver en och samma scen, ett möte mellan karaktärerna doktor Glas och Gregorius, ur 
olika synvinklar. Materialet valdes efter den första förekommande scenen där detta möte 
beskrivs. Passagen hämtad ur Gregorius (Albert Bonniers förlag, 2004, femte tryckningen, 
sida 27-30) sträcker sig från och med meningen �Jag ska just gå hemåt när jag får syn på 
Doktor Glas.�, till och med meningen �Jag kan känna doktorns blickar i ryggen.�.  
I Doktor Glas (Albert Bonniers förlag, Delfinserien, 1997, sjätte upplagan, sida 8-9) börjar 
den passage vi har för avsikt att studera med meningen �Nå, jag är ingen Schopenhauer; då 
jag såg prästen komma emot mig på långt håll, det var på Vasabron, stannade jag hastigt och 
ställde mig att se på utsikten med armarna stödda mot broräcket.�, och slutar med meningen  
�Så gick han till sist, och jag fortsatte min väg�. Viktigt att observera är att passagen hämtad 
ur Gregorius är längre (totalt antal ord: 967) än passagen hämtad ur Doktor Glas (totalt antal 
ord: 342)25.  

 
 
 

                                                
22 Cassirer Peter, �Stilistik & stilanalys�, 1995, sida 21 ff 
23 Se kapitel 3.1. Så här genomfördes stilanalysen 
24 Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 1996 
25 Se Bilaga.  
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4. Analys 
 

4. 1. Anföring  
Söderberg och Ohlsson har i sina romaner använt sig av anföringarna på liknande sätt. De 
direkt anförda citaten röjer vad som sägs, medan man genom de indirekta anföringarna inte 
bara får reda på vad som sägs, utan också karaktärernas inställning till det som sägs. I Doktor 
Glas får vi dock reda på hur pastor Gregorius våndas över sin hälsa i den direkta anföringen, 
medan den direkta anföringen i Gregorius varken avslöjar reflektioner eller känslostämningar. 
Den indirekta anföringen i Doktor Glas avslöjar doktorns irritation. Snabbt, otåligt och i 
väntan på att doktorn ska lämna honom ifred återger han samtalet genom en uppräkning de 
samtalsämnen som tas upp. Denna anföring avslöjar också doktorns inställning till Gregorius. 
Den indirekta anföringen i Gregorius beskriver pastorns försök att genom nya ämnen skapa 
en konversation med doktor Glas. Det är svårt att fastställa huruvida anföringen �-Det gläder 
mig�� är direkt eller indirekt. Söderberg använder talstreck, men repliken som följer efter det 
sägs inte rent ut, utan är en tanke.  
 

 

 

4. 2. Kontraster 
I bägge texterna återfinns många kontraster, dock är det bara två kontraster som behandlar 
samma ämnen; den fysiska kontrasten samt kontrasten mellan önskan om situationens 
upplösning och dess verkliga upplösning. De ämnen som berörs i Söderbergs kontraster är 
ålder och det yttre, händelser, tid och plats, det sagda/tänkta ordet och liv/död. Ohlssons 

 Doktor Glas Gregorius 
Direkt 
anföring 

 � Se god afton, herr pastor, hur står det till. 
� Inte bra, inte riktigt bra, hjärtat är dåligt, 
bultar ojämnt, stannar ibland om nätterna, 
tycker jag. � Det gläder mig, tänkte jag, du 
kan gärna dö, din gamla rackare, så slipper 
jag se dig mera. Du har för resten en ung och 
vacker hustru, som du förmodligen pinar 
livet ur, och när du dör gifter hon om sig och 
skaffar sig en mycket bättre man. Men högt 
sade jag: jaså, jaha, pastorn kanske kommer 
upp till mig en av dagarna, så får vi se hur 
det är fatt.  

 � Pastorn kan komma upp till mig en av 
dagarna, så får vi se hur det är fatt. 
� Det ska jag göra, säger jag. 

Indirekt 
anföring 

Men han hade mycket mera att tala om, 
viktiga saker: det är ju en rentav onaturlig 
värme, och det är dumt att det skall byggas 
ett stort riksdagshus på den lilla holmen där, 
och min hustru är för resten inte heller 
riktigt kry. 

Han hälsar med ett ansträngt leende och frågar 
hur det står till, och medan jag i lätt ton redogör 
för mina oregelbundna hjärtrörelser /�/ 
 
Jag försöker med vädret. Doktor Glas hummar 
och småler. Jag försöker med riksdagshuset som 
de ska bygga på Helgeandsholmen. Doktor Glas 
hummar och rynkar pannan. Jag försöker med 
Helgas kvällströtthet. Doktor Glas hummar och 
får något fjärrskådande över sig. 
 
Jag tar avsked och går hemåt. 
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kontraster handlar om ljud, religiösa ställningstaganden och dialog. Även Ohlsson använder 
sig alltså av kontraster.  I Gregorius handlar kontrasterna om hur de bägge huvudaktörerna 
interagerar med varandra, hur pass olika de är till sättet, utseende och dialog. Här framställs 
kontrasterna som en jämförelse mellan två personer. I Doktor Glas handlar kontrastera nästan 
uteslutande om Gregorius. Kontrasterna har en förstärkande funktion i framställningen av 
doktor Glas negativa inställning till Gregorius. Många av kontrasterna i Gregorius rör  
doktor Glas men är av en mer reflekterande och beskrivande karaktär. De är snarare av 
påståendekaraktär än av åsiktskaraktär. 
 

4. 2. 1. Doktor Glas 
I nedanstående citat finner vi att en fysisk kontrast mellan en liten sittande pojke och en 
storväxt stående predikande pastor får en symbolisk effekt: 
 

/�/ jag satt i familjebänken vid min salig mors sida och för första gången såg denna förskräckliga 
fysionomi skjuta upp i predikstolen som en otäck svamp och klämma i med sitt abba, käre fader. 

 
 
I följande mening finns även en fysionomisk kontrast mellan den äldre Gregorius och dennes 
unga och tilldragande hustru.  
 

Samma feta, grådaskiga ansikte, samma smutsgula polisonger, litet gråa nu kanske, och samma 
outgrundligt gemena blick bakom glasögonen. /�/ din gamla rackare /�/ Du har för resten en ung 
och vacker hustru /�/ 

 
Kontrasten mellan det sagda och det tänkta ordet är påtaglig. Även den tydliggör doktorns 
avsky för pastorn:  
 

� Det gläder mig, tänkte jag, du kan gärna dö, din gamla rackare, så slipper jag se dig mera. Du har 
för resten en ung och vacker hustru, som du förmodligen pinar livet ur, och när du dör gifter hon 
om sig och skaffar sig en mycket bättre man. Men högt sade jag: jaså, jaha, pastorn kanske kommer 
upp till mig en av dagarna, så får vi se hur det är fatt. 
 

Följande kontrast innebär ett förminskande av pastorn. Hans död innebär för hans hustru ett 
nytt liv. Även denna kontrast betonar pastorns höga ålder:  
 

/�/ när du dör gifter hon om sig och skaffar sig en mycket bättre man.  
 

4. 2. 2. Gregorius 
I nedanstående mening finner vi två kontraster. Den första mellan sjungandet av den 
oanständiga visan och pastorns och doktorns tystnad. Den andra kontrasten uppstår mellan de 
två adjektiven, bittert och uppsluppet, som beskriver sjungandet. 

 
Tystnaden faller. En kärra drar förbi bakom oss. Någon på kärran sjunger en oanständig visa, och 
det låter mer bittert än uppsluppet.  

 
Kontrasterna i nedanstående mening uppstår mellan de två karaktärernas religiösa 
ställningstaganden:  
 

Det är den gudlöses skadeglädje gentemot den troende. 
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En fysisk kontrast finns i meningen i vilken Gregorius noterar doktor Glas slätrakade kinder. 
Vi ser den också som en antydning och har skrivit mer om den i delen i vilken vi behandlar 
ämnet antydningar26: 
 

Jag sneglar på doktorn, och åsynen av hans släta kinder får mig att känna mig eländigt orakad /�/ 
 
Kontrasten mellan avsaknaden av djärva framtidsplaner och en lysande framtid, står att finna i 
nedanstående mening: 

 
Någon ärelystnad står inte att märka hos honom. Inga djärva framtidsplaner som spricker fram. 
Ändå vet jag att han går en lysande framtid till mötes.  

 
Det finns kontraster i doktor Glas´ försiktighet kontra hans vänners djärva liv. Vi finner att 
denna mening, liksom den tidigare nämnda mening i vilken doktor Glas� avsaknad av djärva 
framtidsplaner beskrevs, betonar den bild av doktor Glas som en man som sakta och i det 
tysta skördar sina framgångar. På ett sätt avvikande, men inte uppseendeväckande: 
 

Vännerna kommer att sitta i sina tjocka fåtöljer på kvällarna, och de dricker den där stora viskyn 
som de behöver för att dagens spänningar ska släppa, och de dricker den andra viskyn för att de 
mår så förträffligt, och de dricker den tredje viskyn för att de ändå redan har petat i sig två stycken. 
/�/  Doktor Glas har en kurs som ligger fast, och han färdas i samma jämna, försiktiga hastighet. 

 
Framställningen av Gregorius försök att skapa en konversation med doktor Glas är uppbyggd 
av den repeterade kontrasten mellan engagemang och bristen på engagemang. Den förstärker 
den känsla Ohlsson låter Gregorius ge uttryck för senare i passagen, den näst intill desperata 
viljan att vinna doktorns tillgivenhet: 
 

Jag försöker att hålla samtalet i gång. Jag vill inte att det ska verka som om jag bara gick fram till 
honom för att beklaga mig över min hälsa. Jag försöker med vädret. Doktor Glas hummar och 
småler. Jag försöker med riksdagshuset som de ska bygga på Helgeandsholmen. Doktor Glas 
hummar och rynkar pannan. Jag försöker med Helgas kvällströtthet. Doktor Glas hummar och får 
något fjärrskådande över sig. 

 

4. 3. Perspektiv 
Doktor Glas och Gregorius är båda skrivna i dagboksform. Huvudaktörerna återger sina liv 
för läsaren. Berättarperspektivet är frånvarande, som läsare får vi endast följa 
huvudaktörernas liv genom att författaren sätter karaktärernas tankar i ord som att 
karaktärerna själva skrivit texten. Jag-perspektivet används genomgående i bägge texterna, 
som är skrivna ur ett inifrånperspektiv där den som bär textens synvinkel framställer �sin egen 
aktiva medverkan i de händelser hon skildrar och återger deras subjektiva inverkan på sig 
själv� 27: 
 
Också fjärrperspektivet är gemensamt för texterna, liksom närperspektivet, som dock 
beskriver två olika detaljer28. Den tempus som används genomgående i Söderbergs text är 
dåtidsperspektiv. I Ohlssons text är nutidsperspektiv det dominanta, men det förekommer 
även ett framtidsperspektiv. Konsekvenserna av att använda ett nutidsperspektiv är att vi som 
                                                
26 Se kapitel 4. 4. Omtal och antydningar 
27 Hellspong Lennart, 2001, sida 41 
28 Se kapitel 4.3.2 Fjärr- och närperspektiv 
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läsare följa med händelserna i realtid. När perspektivet ändras till framtidsperspektiv tar vi del 
av huvudaktörens tankar om en möjlig framtid.  
 
När vi studerar vad Peter Cassirer skriver om perspektiv29 finner vi att det i texterna finns 
inslag av både objektivt och subjektivt berättarperspektiv. I båda texterna handlar det 
objektiva perspektivet om hur ett fjärr- och närperspektiv framställs. Huvudaktörerna 
beskriver den scen som utspelar sig, och det råder ingen tvekan om att detta skulle kunna 
dementeras av den andra personen. De andra perspektiven vi analyserat har en subjektiv 
berättarstil som också redovisar personers egna känslor och reflektioner kring sig själva och 
andra människor i deras omgivning.  
 
I passagen hämtad ur Doktor Glas är dåtidsperspektivet genomgående, medan Bengt Ohlsson 
i passagen hämtad ur Gregorius varvar nutidsperspektivet med ett framtidsperspektiv. 
 

4. 3. 1. Berättarperspektiv 
Peter Cassirer snävar in begreppet som anpassning för sin analys av Hjalmar Söderbergs 
�Pälsen� och skriver så här om berättarperspektivet: �Perspektivet är en viktig stilfaktor, 
eftersom berättarens ställningstagande till vad som avhandlas med all säkerhet har mycket 
stor betydelse också för läsarens ställningstagande. Till perspektivet hör proportionen mellan 
objektiv och subjektiv berättarstil samt redovisningen av personernas egna känslor och 
reflektioner. /�/ Personernas �egen� vokabulär används ofta för att understryka perspektivet. 
Om författaren/berättaren låter en av sina personer själv (mer eller mindre tydligt) stå för en 
reflektion eller värdering och om berättaren/författaren solidariserar sig med denna genom att 
känna sig in i någon av berättelsens personer uppstår empati med denna person�. 30  
 
Doktor Glas  

/�/ i alldeles samma attityd som för tjugu år sen i Jakobs kyrka, då jag satt i familjebänken vid min 
salig mors sida och för första gången såg denna förskräckliga fysionomi skjuta upp i predikstolen 
som en otäck svamp och klämma i med sitt abba, kära fader. 

 
Gregorius  

Jag sneglar på doktorn, och åsynen av hans släta kinder får mig att känna mig eländigt orakad, och 
jag undrar vad det är som gör mig så angelägen om att vinna denne mans godkännande, kanske 
rentav hans tillgivenhet, när det är så uppenbart att jag aldrig kommer att lyckas.  

 

4. 3. 2. Fjärr- och närperspektiv 
Skillnaden mellan fjärrperspektiv och närperspektiv ligger i �det betraktande och beskrivande 
subjektets närhet till sitt ämne�31. I texterna finns en blandning av bägge dessa perspektiv. 
                                                
29�Perspektivet är en viktig stilfaktor, eftersom berättarens ställningstagande till vad som avhandlas med all 
säkerhet har mycket stor betydelse också för läsarens ställningstagande. Till perspektivet hör proportionen 
mellan objektiv och subjektiv berättarstil samt redovisningen av personernas egna känslor och reflektioner. /�/ 
Personernas �egen� vokabulär används ofta för att understryka perspektivet. Om författaren/berättaren låter en av 
sina personer själv (mer eller mindre tydligt) stå för en reflektion eller värdering och om berättaren/författaren 
solidariserar sig med denna genom att känna sig in i någon av berättelsens personer uppstår empati med denna 
person�, Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 
1996, sida 96.  
30 Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 1996, 
sida 96 
31 Hellspong Lennart, 2001, sida 42 
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Fjärrperspektivet, sett från långt håll, är beskrivningen av träffen på bron. Genom 
närperspektivet får vi en detaljerad beskrivning av det som händer och det som uppfattas av 
respektive personer: 
 
Doktor Glas  

Helgeandsholmens grå hus, den gamla badstuns söndriga götiska träarkitektur som speglades 
bruten i det rinnande vattnet, de stora gamla pilarna, som doppade sina blad i strömmen.

  
Gregorius  

Ett gytter av skrattmåsar har samlats på Helgeandsholmens norra sida, en man skrapar ur en 
skottkärra och kastar ut blodröda slamsor i vattnet. Några slamsor kletar sig fast i skrapan. Mannen 
ruskar irriterat på den. Flera måsar kommer flygande från Strömmen, de drar fram på låg höjd, 
strax ovanför våra huvuden, slungar sig fram som projektiler.  

 

4. 3. 3. Tidsperspektiv 
�Tempus betyder �tid� på latin, och det är med hjälp av de olika tempusformerna som vi ger 
ett tidsperspektiv åt verbhandlingen� skriver Florby/Fält32. Genom att titta på nutidsperspektiv 
(presens), dåtidsperspektiv (preteritum) och framtidsperspektiv (futurum) ser man �vart texten 
riktar blicken i tiden� 33.  
 
Doktor Glas  
(Dåtidsperspektiv)  

/�/ jag såg prästen komma emot mig på långt håll, det var på Vasabron, stannade jag hastigt och 
ställde mig att se på utsikten med armarna stödda mot broräcket  

 
Gregorius  
(Nutidsperspektiv)  

Jag ska just gå hemåt när jag får syn på doktor Glas. Han står ett tiotal meter bort och ser ner i  
vattnet, samtidigt som han stryker sin lilla mustasch med hastiga, nervösa rörelser. Jag får en 
egendomlig tanke: att han spejar ner i vattnet för att se om någonting ska flyta upp. 

 
(Framtidsperspektiv)  

Han kommer att gifta sig med en lagom vacker flicka och de kommer att få lagom många barn, och 
han kommer att gå till sin lilla mottagning varje dag. Och alla hans kolleger och vänner kommer att 
köra i diket, en efter en. Investeringarna som de gjorde, de som inte kunde misslyckas, och 
projekten som ansågs så säkra, allting kommer att gå om intet. Vännerna kommer att sitta i sina  
tjocka fåtöljer på kvällarna /�/. 

 
 

4. 4. Omtal och antydningar  
De omtalande adjektiven är mer kraftfulla och subjektiva i Doktor Glas. I denna text återfinns 
exempelvis direkt omtalande adjektiv som förskräcklig och gemen. Adjektiven i Gregorius är 
fler och rör både Gregorius förhållande till sig själv och till doktor Glas. I Gregorius 
beskrivning av doktor Glas finns endast två subjektiva adjektiv, anspråkslös och försiktig. Vid 
användandet av detta låter Ohlsson Gregorius gardera sig, då han skriver att han gör ett 
försiktigt och anspråkslöst intryck�. I doktor Glas framställs huvudkaraktärens åsikter om 

                                                
32 Florby Gunilla & Fält Erik, �Grammatiskt ABC- Grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier�, 
2004, sida 18 
33 Hellspong Lennart, 2001, sida 42 
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Gregorius mer direkt, som påståenden. Omtalet i Doktor Glas rör enbart en av karaktärerna, 
Gregorius.  
 
I Gregorius har det direkta omtalet fått stå tillbaka till fördel för antydningarna, som är en 
viktig del i framställningen av Gregorius förhållande till och uppfattning om doktor Glas.  
I Doktor Glas används det direkta omtalet nästan uteslutande för att beskriva doktor Glas 
förhållande till och uppfattning om Gregorius. Medan Ohlsson antyder genom upprepningar 
eller hela meningar består Söderbergs antydningar av ord, �viktiga saker� och �heller�. 
Antydningarna i Gregorius rör bägge av texternas karaktärer, och förhållandet mellan dem. 
Söderberg låter doktor Glas göra en antydan rörande hans inställning till Gregorius. Också 
Gregorius själv gör en antydan rörande sig själv. 
 

4. 4. 1. Omtal 
 
Doktor Glas 
Doktor Glas beskriver Gregorius genom att tilldela honom attribut som är att betrakta som 
ofördelaktiga och frånstötande, en förskräcklig fysionomi, grådaskigt ansikte, smutsgula 
polisonger och en gemen blick. Prästen liknas också vid en otäck svamp och ges benämningen 
�din gamla rackare�. Söderberg låter inte doktor Glas omtala sig själv i denna passage. 
 
Gregorius 
Ohlsson framställer Gregorius bild av doktor Glas med hjälp av neutrala adjektiv som ung och 
ogift och beskriver intrycket doktorn ger som anspråkslöst och försiktigt. Han skriver dock 
inte att doktor Glas är försiktig och anspråkslös. Orden ung och ogift vittnar endast om ålder 
och civil status. Endast ordet anspråkslös vittnar om en personlig uppfattning. När berättaren 
Gregorius beskriver sig själv är adjektiven mer färgstarka, �eländigt orakad�. 
 

4. 4. 2. Antydningar 
 
Doktor Glas 

�Men han hade mycket mera att tala om, viktiga saker: det är ju en rentav onaturlig värme, och det 
är dumt att det skall byggas ett stort riksdagshus på den lilla holmen där, och min hustru är för 
resten inte heller riktigt kry.� 
 

Det ironiska �viktiga saker� ger uttryck för ett förakt inför Gregorius från doktor Glas sida 
och kan till viss del ses som en antydan. Ordet heller i denna mening fungerar också som en 
antydan om att Gregorius inte anser sig vara frisk. 
 
 
Gregorius 

�Om jag vore en annan man kanske jag hade kunnat lägga en hand på doktorns axel och berätta 
om hjärtats oro, och anledningarna till att det har så svårt att falla in i sin jämna rytm� 

 
Antydan �om jag vore en annan man� i denna mening vittnar för oss om distansen mellan 
Gregorius och doktor Glas. Söderberg skriver inte �om jag stod doktorn närmre� eller �om jag 
inte vore människor så främmande�, men vi får intrycket av att Gregorius till viss del är 
medveten om uppfattningen av honom själv som någon främmande och oönskad, som  
doktor Glas har och även delar med andra. 
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�Han kommer att gifta sig med en lagom vacker flicka och de kommer att få lagom många barn, 
och han kommer att gå till sin lilla mottagning varje dag� 
 
�Han har sin lilla praktik, han är aktad och respekterad inom sitt yrke, han gör ett försiktigt och 
anspråkslöst intryck� 
 

I dessa meningar finner vi det upprepade användandet av orden �lilla� och �lagom� 
intressanta. Vi finner att den verkar förminskande och reducerande av doktorns person. 
Gregorius gör i den senare meningen en distinktion mellan sig och andra människor då ordet 
lagom ger läsaren en känsla av att Gregorius inte riktigt delar folkets aktning och respekt för 
Doktor Glas. 
 

�Jag kände doktorns blickar i ryggen.� 
 

Denna mening ger oss intrycket av att Gregorius inte bara känner sig iakttagen av  
doktor Glas, utan även granskad. Detta skriver Ohlsson dock inte rent ut. 
 

�Jag sneglar på doktorn, och åsynen av hans släta kinder får mig att känna mig eländigt orakad, 
och jag undrar vad det är som gör mig så angelägen om att vinna denne mans godkännande, 
kanske rentav hans tillgivenhet, när det är så uppenbart att jag aldrig kommer att lyckas. � 

 
Gregorius notis av att doktorn är nyrakad, till skillnad från honom själv säger att Gregorius 
känner sig otillräcklig, grov och mindervärdig i jämförelse med doktor Glas. 
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5. Sammanfattning och diskussion 
 
De tidigare nämnda forskarna är överens om att det är just stilen som är utmärker Hjalmar 
Söderberg som författare. Vi kontaktade Bengt Ohlsson och frågade om han låtit sig 
inspireras av Söderbergs stil. Han svarade att han �försökte ta ut ett avstånd från Söderbergs 
sparsmakade, ekonomiska språk�, men att han låtit sig inspireras av Söderberg34. Den största 
likheten i Ohlssons och Söderbergs skriftliga framställningar i Doktor Glas och Gregorius är 
förstås formen. Ohlsson har i sin parafras inte bara använt sig av Söderbergs historia, när han 
återberättar den har han även använt jag-perspektivet. Användningen av anföring är 
gemensam för författarna och i bägge texter fann vi kontraster och antydningar.  Vad vi har 
funnit intressant att studera är hur de undersökta stilfaktorerna används, i vilket syfte och 
vilken verkan de får. 
 
Till grund för valet av metoden för denna uppsats låg som tidigare nämnt Cassirers analys av 
Pälsen, i vilken Cassirer skriver att stilen blir budskapet i en novell vars intrig är torftig.35 
Resultatet av vår undersökning visar att Doktor Glas skiljer sig från Pälsen. 
Det moraliska dilemmat rörande mord är ett av de mest centrala teman i Doktor Glas, en 
handling eller intrig som få skulle beskriva som torftig. Söderberg skildrar ett mord till vilket 
en av orsakerna är en avsky till stor del grundad på pastorns utseende och blotta uppenbarelse, 
skriver Kerstin Ekman.36 Således är doktorns avsky för Gregorius av stor betydelse i boken 
och därför beskrivs den tydligt med starka ord och medel. I Gregorius, som handlar om 
längtan efter kärlek, men också om rädslan för den, använder Ohlsson karaktären doktor Glas 
för att beskriva det utanförskap Gregorius känner och hans osäkerhet och självuppfattning. 
Detta skildras med mildare och mer neutrala adjektiv i omtalet samt ett högre antal 
antydningar. Söderbergs användande av färgadjektiv som förskräcklig stöder också 
Bo Bergmans tes om att Söderbergs berättarkonst har vida större rikedom på färgadjektiv än 
vad dess opatetiska ton låter påskina.37  
 
I sin analys av Pälsen skriver Cassirer att Söderberg inte behöver använda ord av stark 
stilvalör, utan stegrar effekten med hjälp av kontraster. Holmbäck skriver att även  
Doktor Glas till stor del handlar om kontraster38. I denna roman använder sig Söderberg av 
adjektiv med stark stilvalör, men vår undersökning visar att texten i enlighet med tidigare 
forskning också är rik på kontraster. Så är även passagen hämtad ur Gregorius. Romanernas 
skilda teman kan även vara en förklaring till det faktum att det finns påtagliga skillnader i hur 
kontrasterna i de bägge romanerna används. Medan Söderbergs kontraster nästan uteslutande 
handlar om karaktären Gregorius och används för att förstärka huvudkaraktärens negativa 
känslor inför honom, rör kontrasterna i Gregorius bägge karaktärerna. De kontraster rörande 
doktor Glas som står att finna i Gregorius röjer inte huvudkaraktärens, tillika berättarens, 
känslor och åsikter. Användandet av detta stilgrepp samt Söderbergs användande av starka 
adjektiv för att beskriva Gregorius stöder en tes om att stilen i Doktor Glas är ett sätt att 
belysa textens tema, ovan beskrivet med hänvisning till Kerstin Ekman. I Doktor Glas är det 
inte stilen i sig som är budskapet. 
 

                                                
34 Ohlsson Bengt, 8 december 2005 
35 Cassirer Peter, �Stilen är budskapet eller Den medskyldige läsaren � Om Hjalmar Söderbergs �Pälsen��, 1996 
sida 86 
36 Ekman Kerstin, �Doktorn med lust och rätt att döda�, DN Kultur, 20 november 2005 
37 Bergman Bo, �Hjalmar Söderberg�, 1951, sida 107 ff 
38 Holmbäck Bure, �Hjalmar Söderberg och passionerna�, 1991, sida 39 ff 
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Enligt tidigare forskning är Söderberg känd för att skriva ekonomiskt. Hans språk är även 
känt för sin renhet och klarhet. I sin analys av Pälsen berömmer Cassirer honom också för 
att med små medel bringa mening och substans till sin berättelse. Bengt Ohlsson säger sig 
som tidigare nämnt inte ha försökt efterlikna Söderberg i detta avseende utan tvärtom 
medvetet skrivit mer �yvigt och slösaktigt�. Antydningarna i Doktor Glas är mer 
kortfattade än i Gregorius, men i övrigt lämpar sig våra resultat inte för att dra slutsatser 
om detta. För en rättvis bedömning skulle man med fördel göra en analys mer inriktad på 
de lägre textnivåerna och studerat det lexikala och syntaktiska. Men för oss är resultatet 
av undersökningen av antydningar samt det faktum att passagen hämtad ur Doktor Glas är 
avsevärt kortare än passagen hämtad ur Gregorius talande. 
  
Eftersom karaktären Gregorius roll och funktion i Doktor Glas med stor sannolikhet har 
påverkat karaktär och innebörd av stilen i den del av romanen vi undersöker är det rimligt att 
tro att stilen i en annan scen i romanen, i vilken tankar på eller möten med Gregorius inte 
förekommer, skulle skilja sig något från stilen som används i den scen vi valde att undersöka. 
Det skulle vara intressant att se resultatet av en stilstudie av en annan del av boken. 
 
Sammanfattningsvis kan vi skriva att de största likheterna mellan Gregorius och  
Doktor Glas ligger i form och perspektiv. Författarna använder sig till stor del av samma 
stilgrepp. Skillnaderna mellan de båda romanerna ligger enligt resultatet av vår 
undersökning i hur och varför dessa stilgrepp används. Mest påtagliga är dessa skillnader 
när det kommer till omtal och kontraster. Vår tro är att en förklaring till dessa skillnader 
är romanernas skilda teman. 
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Bilagor 
 
 
Doktor Glas (sida 8-9) 
 
Nå, jag är nu ingen Schopenhauer; då jag såg prästen komma emot mig på långt håll, det var 
på Vasabron, stannade jag hastigt och ställde mig att se på utsikten med armarna stödda mot 
broräcket. Helgeandsholmens grå hus, den gamla badstuns söndriga götiska träarkitektur som 
speglades bruten i det rinnande vattnet, de stora gamla pilarna, som doppade sina blad i 
strömmen. Jag hoppades att prästen inte hade sett mig och att han inte heller skulle känna igen 
min ryggtavla, och jag hade redan i det närmaste glömt honom, då jag plötsligt fick se honom 
stå bredvid mig med armarna på broräcket liksom jag och huvudet på sned � i alldeles samma 
attityd som för tjugu år sen i Jakobs kyrka, då jag satt i familjebänken vid min salig mors sida 
och för första gången såg denna förskräckliga fysionomi skjuta upp i predikstolen som en 
otäck svamp och klämma i med sitt abba, käre fader. Samma feta, grådaskiga ansikte, samma 
smutsgula polisonger, litet gråa nu kanske, och samma outgrundligt gemena blick bakom 
glasögonen. Omöjligt att komma undan, jag är ju hans läkare nu liksom många andras, och 
han kommer till mig ibland med sina krämpor. � Se god afton, herr pastor, hur står det till. � 
Inte bra, inte riktigt bra, hjärtat är dåligt, bultar ojämnt, stannar ibland om nätterna, tycker jag. 
� Det gläder mig, tänkte jag, du kan gärna dö, din gamla rackare, så slipper jag se dig mera. 
Du har för resten en ung och vacker hustru, som du förmodligen pinar livet ur, och när du dör 
gifter hon om sig och skaffar sig en mycket bättre man. Men högt sade jag: jaså, jaha, pastorn 
kanske kommer upp till mig en av dagarna, så får vi se hur det är fatt. Men han hade mycket 
mera att tala om, viktiga saker: det är ju en rentav onaturlig värme, och det är dumt att det 
skall byggas ett stort riksdagshus på den lilla holmen där, och min hustru är för resten inte 
heller riktigt kry.  

Så gick han till sist, och jag fortsatte min väg.  
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Gregorius (sida 27-30) 
 
Jag ska just gå hemåt när jag får syn på doktor Glas. Han står ett tiotal meter bort och ser ner i 
vattnet, samtidigt som han stryker sin lilla mustasch med hastiga, nervösa rörelser. Jag får en 
egendomlig tanke: att han spejar ner i vattnet för att se om någonting ska flyta upp. 

Jag måste gå över och hälsa, det skulle verka underligt annars.  
Han vänder sig bort i riktning mot Riddarholmen, och tanken dröjer sig kvar: att han har 

fått syn på någonting som driver vidare med strömvirvlarna, mot Slottet till. 
Jag hade kunnat vända hemåt. Jag tror inte att han hade fått syn på mig. Men jag vill 

avtala en tid, jag vill att han ska lyssna på mitt hjärta, för att utröna om det låter annorlunda.  
Om jag vore en annan man kanske jag hade kunnat lägga en hand på doktorns axel och 

berätta om hjärtats oro, och anledningarna till att det har så svårt att falla in i sin jämna rytm. 
Kanske hade han då också kunnat hjälpa mig.  

I stället stannar jag på behörigt avstånd, med armbågarna på broräcket, och jag står kvar, 
trots att jag inser att jag på detta sätt gör ett mycket underligare intryck än om jag bara hade 
gått hemåt.  

Till slut upptäcker han mig, han hälsar med ett ansträngt leende och frågar hur det står till, 
och medan jag i lätt ton redogör för mina oregelbundna hjärtrörelser slås jag av tanken att 
doktorn kanske också har gått omkring på gatorna och längtat efter att få vara i fred, att ingen 
ska känna igen honom, att ingen patient ska ge sig till känna och vältra sin skröplighet över 
honom.  

Vi skulle kanske ha valt andra yrken, både doktorn och jag. 
- Pastorn kan komma upp till mig en av dagarna, så får vi se hur det är fatt.  
- Det ska jag göra, säger jag. 
Tystnaden faller. En kärra drar förbi bakom oss. Någon på kärran sjunger en oanständig 

visa, och det låter mer bittert än uppsluppet.  
Jag tycker mig märka ett litet uttryck av triumf i doktorns ansikte. Det är inte första 

gången jag ser det. Det är snarare beklämmande vanligt. Det är den gudlöses skadeglädje 
gentemot den troende. Som om han skulle vilja säga: där ser du hur världen ser ut. Där har du 
dina förlorade får. Ska du inte springa efter och fånga in dem? Eller är de kanske så många att 
du inte mäktar? 

Doktorn är ung. Han är ogift, men något säger mig att han inte kommer att vara det länge 
till. Han har sin lilla praktik, han är aktad och respekterad inom sitt yrke, han gör ett försiktigt 
och anspråkslöst intryck. Någon ärelystnad står inte att märka hos honom. Inga djärva 
framtidsplaner som spricker fram.  

Ändå vet jag att han går en lysande framtid till mötes.  
Han kommer att gifta sig med en lagom vacker flicka och de kommer att få lagom många 

barn, och han kommer att gå till sin lilla mottagning varje dag. Och alla hans kolleger och 
vänner kommer att köra i diket, en efter en. Investeringarna som de gjorde, de som inte kunde 
misslyckas, och projekten som ansågs så säkra, allting kommer att gå om intet. Vännerna 
kommer att sitta i sina tjocka fåtöljer på kvällarna, och de dricker den där stora viskyn som de 
behöver för att dagens spänningar ska släppa, och de dricker den andra viskyn för att de mår 
så förträffligt, och de dricker den tredje viskyn för att de ändå redan har petat i sig två 
stycken. 

Och den hänförande vackra societetsflickan som de gifte sig med kommer att börja få 
nervösa utbrott, och i början kommer de att betraktas som något pikant, och en naturlig följd 
av hennes känslighet, vilket ju är ett charmigt karaktärsdrag, men sedan kommer utbrotten allt 
oftare och till sist hamnar hon på Konradsberg, eller går ner sig i någon fjärd ute på 
sommarnöjet en morgon när fåglarna sjunger och humlorna surrar i det höga gräset.  
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Doktor Glas har en kurs som ligger fast, och han färdas i samma jämna, försiktiga 
hastighet. 

Till en början syns han knappt för allt stoj och skrän, alla som hojtar och svär och 
armbågar sig fram. Men om tjugo år kommer han att vara ensam kvar på vägen. Hans kolleger 
och vänner kommer att sticka upp huvudet ur diket där de har hamnat, mörbultade, utmattade 
och illa tilltygade, och de kommer att kasta långa och förundrade blickar efter honom där han 
försvinner i fjärran.  

Jag försöker att hålla samtalet i gång. Jag vill inte att det ska verka som om jag bara gick 
fram till honom för att beklaga mig över min hälsa.  

Jag försöker med vädret.  
Doktor Glas hummar och småler. 
Jag försöker med riksdagshuset som de ska bygga på Helgeandsholmen. 
Doktor Glas hummar och rynkar pannan.  
Jag försöker med Helgas kvällströtthet. 
Doktor Glas hummar och får något fjärrskådande över sig. Kanske ser han henne framför 

sig, och kan inte se sig mätt på henne.  
Ett gytter av skrattmåsar har samlats på Helgeandsholmens norra sida, en man skrapar ur 

en skottkärra och kastar ut blodröda slamsor i vattnet. Några slamsor kletar sig fast i skrapan. 
Mannen ruskar irriterat på den. Flera måsar kommer flygande från Strömmen, de drar fram på 
låg höjd, strax ovanför våra huvuden, slungar sig fram som projektiler.  

Jag sneglar på doktorn, och åsynen av hans släta kinder får mig att känna mig eländigt 
orakad, och jag undrar vad det är som gör mig så angelägen om att vinna denne mans 
godkännande, kanske rentav hans tillgivenhet, när det är så uppenbart att jag aldrig kommer 
att lyckas.  

Förmodligen gör alla mina ansträngningar att det blir ännu svårare.  
Så har det å andra sidan varit i hela mitt liv. 
Jag tar avsked och går hemåt. Jag kan känna doktors blickar i ryggen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


