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För i grund och bot-
ten är det väl själva 
texten som är värd 
att älska och inte 
vare sig doktor Glas, 
pastor Gregorius 
eller Helga.

Den sege doktorn
LITTERATUR

Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas har de senaste åren gett upphov  
till många omdiktningar och teateruppsättningar. Tommy Olofsson reflekterar  
över de olika tolkningarna.

när jag för en tid sedan såg Thorsten 
FlinckpåscenframföramonologenDoktor 
Glas imponeradesjagavhanspublikfriande
skådespeleri och av den demoni han utstrå-
lade.Menhanstolkningavdoktornsprang
offside, tyckte jag,ochhade intemycket
medHjalmarSöderbergs romanfiguratt
göra.

Ellertyckerjagsåbaraförattjagförett
parårsedanblevduperadavKristerHen-
rikssons gestaltning av samma roll i en 
föreställning påGöteborgs stadsteater?
HenrikssongestaltadeGlassomen lugn
ochklarsyntdesperado.Hanbetonadedet
överdrivet rationella i karaktären, inslagen 
av tvångsneurotiskt syndrom och sexual-
skräck.DetvarmycketlångtfrånFlincks
spritt språngandegalenpanna,besatt av
äckel inför mänskligheten och primärt dri-
venavlustattfåmördaenpräst.

Nej,HenrikssonsGlasbekräftademin
egenuppfattningomSöderbergsfiktionsfi-
gur.FlincksGlasgjordedetinte.Densena-
regestaltningenuppfattadejagsomsvul-
stigochoprecis.

Detärmärkligtattmankanhasåbestäm-
dasynpunkterpåenfiktionsfigur.Ensådan
figurärjuingenverkligmänniskautanbara
enföreställningalstradaventext.Fårman
haenbestämduppfattningomensådan,
omexempelvisHamletellerdoktorGlas?
Nej,kanskeinte.Detärhursomhelstlätt
hänt att man går för långt i sitt försök att 
förståochattmanjustdärigenombegrän-
sarfiktionenspotential.Finnsdetensann
tolkningavHamlet?ElleravdoktorGlas?
Dettrorvivälegentligeninte.Menvivet
attdetfinnstolkningarsomkommermer
eller mindre nära våra egna föreställningar 
omHamletellerGlas.

den som dramatiseradeGlasochgjor-
de manuskriptet till scenföreställning-
en Doktor Glas varAllanEdwall.PåTea-
terBrunnsgatanFyraframfördehanrollen
första gången 1986, därefter många gång-
ereftersomföreställningenblevensuccé.
Sven-BertilTaubehar framförtmonolo-
genpåsmärresceneriStorbritannien.Efter
AllanEdwallsdödharGlasspelatsiSverige
avfleraandraskådespelare,avvilkaKrister

HenrikssonochThorstenFlinckharupp-
märksammatsmest.EdwallochTaubehar
jagintesettspelarollen.Därärdetalltså
tomtförmig.MinGlasärtillsvidareHen-
rikssons,ochjagtarmigalltsåfrihetenatt
uppfattaFlincksGlassomensortsmiss-
uppfattningavämnet,trotsattjaginseratt
ensådanbedömningärintellektuelltoför-
svarlig.

Attminbedömningäridiotiskinserjag
ännuklararenärjagserdebådafilmatise-
ringarnaavSöderbergsroman.Idenförsta
avdem,regisseradavRuneCarlstenoch
medpremiär1942,ärdetGeorgRydeberg
somspelarGlas. Idenandra, regisserad
avMaiZetterlingochmedpremiär1968,
ärdetPerOscarssonsomspelardoktorn.
Redanregissörernasvalavhuvudrollsin-
nehavareinnebärisjälvaverkettolkning-
ar:GeorgRydebergdrarrollenåtdetdia-
boliska,medanPerOscarssonerbjuderen
vimsigneurotiker.

ännu mer kompliceratblirdetomman
i sammanhanget drar in de romaner som 
påettellerannatsättanknytertillSöder-
bergs roman och utgör pastischer, tra-
vestierellernågotannat.Förstattpubli-
ceraensådanromanvardenwalesiskeför-
fattarenDannieAbse,som2003gavutThe 
Strange Case of Dr. Simmonds and Dr. Glas.
TitelnalluderarpåRobertLouisSteven-
sons The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde,menmerbetydandeändennainter-
textuellareferensärisjälvaverketanknyt-
ningen till Doktor Glas ,somiAbsesroman
utgör ett slags ständigt närvarande spegel 
förenbesläktadmenändåheltannanintrig
änSöderbergs.
   Åretdärpå,2004,komBengtOhlssons
roman Gregorius, som utgör ett parti-
tagandeförmordoffretGregoriusochåter-
gerSöderbergsintrigutifrånpastornsper-
spektiv,dettamedenberättarteknikochen
ordriktmålandestilsom,uppenbarligen
avsiktligt,starktavvikerfrånSöderbergs.
I Helgas offer – dagboksroman om ett brott 
(2007)använderBjarneMoelvoriginalets
dagboksform,mendensomförpennanär
härHelgaGregorius.ÄveniHelenaSigan-
ders Dosan. Helga Gregorius berättelse(2013)

ärdetHelgaslivsödesomståricentrumien
jagromandärdetärHelgasomförordet,så
attmännenkringhenne(pastorGregorius,
doktorGlasochhennesälskareKlasRecke)
framstårsombifigurer,allamerellermind-
reobehagligaochinstängdaisinabegrän-
sandemansroller.

Denmestoriginellaochkonstnärligtsett
mestimponerandeomdiktningenavSöder-
bergs romanärKerstinEkmansMordets 
praktik(2009).Detärenvirtuostgenom-
förd pastisch, en alldeles mästerlig imita-
tionavSöderbergsstilochmedenintrig
som påminner om originalets men skildrar 
helt andra personer och ett annat mord, en 
läkare som mördar en annan läkare för att 
kunnataöverdennespraktik.Mördarenär
härläkarenJohannesSkade.DoktorGlas

förekommer inte i romanen, men det gör 
roligtnoghansskapare,HjalmarSöderberg.
Söderbergdykeruppsomfiktionsfiguroch
somflyktigtbekanttillJohannesSkade,som
beundrarSöderbergsromanerochimpone-
rasavdennesframtoningsombelevadgent-
leman.JohannesSkadeärintebaramörda-
re i Kerstin Ekmans roman utan är i samma 
roman även den medicins ke expert som ger 
HjalmarSöderbergtipsomhurdennemest
övertygande ska kunna arrangera mordet i 
sinegenromanomdoktorGlas.Söderberg
arbetarmedDoktor Glas  när han några gång-
erträffarJohannesSkadeochfårhandfasta
medicinska råd av denne, råd om hur man så 
omärkligtsommöjligtskakunnagenomföra
ettmordutanattväckamisstanke.

hos ekman är detsnarastSöderbergsstil
somåterupplivas.Manlockasattläsahen-
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nesromansomenhyllningtillberättar-
konsteniallmänhet,isynnerhetjustHjal-
marSöderbergs.DannieAbseanvänder
Söderbergs roman för att ge ett intres-
sant och kompletterande sidoperspektiv 
tillsinegenbesläktadeintrig.BengtOhls-
son,BjarneMoelvochHelenaSigander
väljerattdiktavidarepågivnafiktionsfigu-
rerochflätarmerellermindrekonstfullt
nyamönsteriSöderbergsintrig.Ohlsson
gördetfrämstförattfördjupaporträttet
avpastorGregoriusochförattskapasym-
patiförmordoffret,därmedävenföratt
moralisktifrågasättadoktorGlas,somju
iSöderbergsromankommerganskalind-
rigtundanochisindagboktillåtskomma
framtillattdetvarrättatttaGregoriusav
daga.MoelvochSiganderväljerattfoku-
serapåHelga.Hosdemärdetkvinnoödet
som är det intressanta. Deras romaner
påminner, som uppslag, om den omdikt-
ningavSöderbergsDen allvarsamma leken 
som Gun-Britt Sundström genomför i
romanen För Lydia (1976), men ingende-
raröjerSundströmsskicklighetatteffek-

tivt skaka om intrigen och ändå smidigt 
röra sig inärhetenavSöderbergs fram-
ställningskonst.

att söderberg låtersinGlaskommaför
lätt undan är en av poängerna med Bengt 
Ohlssons mer fullskaliga och sympativäck-
andeskildringavpastorGregorius,somju
inteägnassåmångaraderiSöderbergsdag-
boksromanochdärständigtbeskrivsmed
ohöljtförakt.Ohlssonsställningstagande
liggerilinjemedmångaavdereaktioner
somSöderbergsromanväcktedådenpubli-
cerades 1905.Mest känt är Poul Bjerres
angrepp i sin skrift Diktens lifsvärde (1906), 
därdendåännuungepsykiaternintebara
ifrågasätter den psykiska hälsan hos dok-
torGlasutanävenhosförfattarenHjalmar
Söderberg,somharhaftdetuslaomdömet
attskapaenfiktionsfigursomGlas.Isitt
berömdasvar,”RimbrevtilldoktorBjerre
fråndoktorGlas”,förstagångenpublicerat
i skämttidningen Söndagsnisseden7januari
1907,tarHjalmarSöderbergienavstrofer-
nauppjustfråganhurfigurerskapas:

Jag är rädd att när Vårherre
skapade herr doktor Bjerre
var han inte på humör
– det rår inte doktorn för!
Han är läkare för galna,
därför älskar han var tok
men begynner märkbart svalna
om han träffar på en klok.

doktor glas är  en ovanligt seglivad 
gestalt.Kanskekanmansägaatthanärseg
ävenienannanbemärkelse,intesåatthan
på något sätt är långtråkig utan för att han 
framstårsomsällsynttöjbar,attdetärmöj-
ligt att vända och vrida på honom i vitt skil-
dasyften.Medvetenomdettabordejagväl
egentligen vara tacksam även för Thorsten 
Flincksgestaltningavhonom,ochdetärjag
faktiskt,särskiltomFlinckunderföreställ-
ningen en annan kväll kommer ihåg sina 
replikerbättre.Förigrundochbottenär
detvälsjälvatextensomärvärdattälska
ochintevaresigdoktorGlas,pastorGre-
goriusellerHelga.7

Allan Edwall som doktor Glas.  FOTO:  DAN LINDHE / TT
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