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som konstrueras ur ett genussystem där manliga normer slår igenom i 
representationer av kvinnor. 
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1. Inledning 
 
Hjalmar Söderberg är uppskattad för sin klara och sparsmakade stil. Han har en förmåga att 
beskriva karaktärer och miljöer på ett målande sätt, samtidigt som hans knappa och kärnfulla 
språk än idag fascinerar sina läsare. Per Wästberg framhåller i inledningen till Söderbergs 
Doktor Glas hur han ”formulerar tillvaron åt en och gör den därmed gripbarare och 
uthärdligare" (1978:18). Peter Cassirer menar att Söderberg lyckas med konsten att uttrycka 
sig med en känslighet ”som varsamt undviker att låta orden trampa varandra på tårna” 
(1970:174) medan Gösta Holm är av åsikten att han är den första som ”skrivit svenska mer 
konstfullt konstlöst och med mer dämpat pappersprassel” (1967:168). 

Doktor Glas, en av hans mest kända romaner, vållade livlig debatt då den kom ut i 
Sverige 1905. I dagboksform får läsaren ta del av hur läkaren Tyko Glas tampas med frågor 
om etik och moral, lag och rätt, skuld och ansvar. Att dessa frågor är aktuella än idag är ett 
faktum då ett flertal författare låtit sig inspireras av berättelsen. Drygt 100 år efter att 
originalet kom ut, ger författaren Bjarne Moelv den kvinnliga huvudpersonen Helga en egen 
röst. Dagboksromanen Helgas offer – dagboksroman om ett brott (2007) har hamnat i 
skymundan av de mer uppmärksammade och belönade uppföljarna Mord i praktik (Ekman, 
2010) samt Gregorius (Olsson, 2004). Bägge författarna baserar sin historia på Söderbergs 
roman fast med andra jagberättare. 

Då jag läste Doktor Glas hänfördes jag av Söderbergs förmåga att införliva läsaren i 
huvudpersonens inre. När det kom till min kännedom att det fanns en berättelse sedd ur 
Helgas perspektiv, blev jag entusiastisk. För mig har Helga varit en mystisk huvudperson. 
Hon träder in i en enstörings liv och anförtror honom sin ångest. Att jag dessutom inte läst 
eller hört något om romanen, gjorde mig bara mer nyfiken. Denna gång fascinerades jag över 
likheterna i språket hos Moelv och Söderberg, men kände en viss skepsis gentemot det 
distanserade jaget som Moelv målade upp. Det var något som höll Helga på avstånd från 
läsaren, dagboksformen till trots. Då hon skildrade sin tillvaro, verkade hon snarare beskriva 
sin omgivning än berätta om sina tankar och känslor. Hon framstod som mer registrerande än 
Söderbergs jagberättare. Till skillnad från Söderbergs jagberättare svävade hon inte iväg i 
tankar och associationer, utan gav ett behärskat intryck då hon beskrev tillvaron utifrån sina 
sinnesintryck. Helga har samma förutsättningar som att dela med sig av sitt inre som Doktor 
Glas. Men trots det har Moelvs verk inte samma förtroendeingivande tongångar som 
Söderbergs roman. 

Detta sådde ett frö hos mig, och skillnaden mellan jagberättarna kom att bli min 
utgångspunkt. Utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv finns det relativt mycket skrivet 
om Söderberg medan det utifrån ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv är desto fattigare. 
Främst kan framhållas Peter Cassirer, som forskat kring Söderbergs stil där Historietter varit 
hans främsta underlag. Vad som skiljer min studie från tidigare är jämförelsen med Bjarne 
Moelvs roman som, såvitt jag vet, inte har undersökts vetenskapligt. Förutom att söka 
bestämma stilen fokuserar min analys även på berättarstruktur och perspektiv, och hur det 
påverkar stilintrycket.   
 
 
1.1 Syfte, hypotes och frågeställning 
Mötet med Helgas offer gav upphov till ett antal frågor. Samtidigt som Moelvs jagberättare 
förefaller vara mer distanserad, uppvisar texten flera drag som påminner om stilen i Doktor 
Glas. Som övergripande hypotes antas att Moelv parafraserar Söderbergs stil, och syftet är 
alltså att studera intertextualiteten i romanerna.  



 4 

För att se hur romanerna förhåller sig till varandra studeras följande tre aspekter av språket i 
romanerna: textuell struktur, perspektiv och narrativ struktur. En analys av den textuella 
strukturen avser att svara på frågan hur språket i Moelvs roman förhåller sig till språket i 
Söderbergs roman.  Perspektivanalysen gör det möjligt att se hur jagberättaren beskriver sin 
omgivning. En sådan studie kan belysa hur pass fritt jaget är i sin förmåga att uppleva sin 
omvärld. En analys av den narrativa strukturen kan visa hur berättelsens diskurs är uppbyggd. 
I fokus hamnar bland annat fördelningen av dialog och berättande partier. Undersökningen 
avser alltså att besvara följande frågor: Hur förhåller sig språket i Helgas offer till språket i 
Doktor Glas? På vilket sätt beskrivs jagberättarens förhållande till sin omvärld? Hur skiljer 
sig den narrativa strukturen åt i romanerna? 

Under arbetets gång har intressanta skillnader visat sig ur ett genusperspektiv. Då 
Helgas offer är författad av en manlig författare, fästs uppmärksamhet på vilka skillnader som 
uppstår när en manlig författare iklär sig en manlig respektive kvinnlig jagberättare.  

 
 

1.2 Författarna1 
Hjalmar Söderberg föddes 1869 i Stockholm där han växte upp. Redan innan han fyllt 20 år 
hade han fått dikter och en novell publicerade. Fram till sin romandebut Förvillelser 1895 
hade han skrivit kåserier och litteratur- och teaterrecensioner i dagspress. Med Förvillelser, 
som kan beskrivas som en ”flanörroman”, blev han känd som Stockholmsskildrare, och hur 
han skildrade miljöer och tidsstämningar. Tre år senare gavs Historietter ut som var en 
samling av korta noveller. Söderberg kallade den själv på titelbladet för "berättelse". Med 
Martin Bircks ungdom (1901) fick han sitt riktiga genombrott. Den kan beskrivas som en 
barndomsskildring. Doktor Glas (1905) var det första av sina verk som han kallade roman. 
Den vållade en livlig debatt på grund av dess etiskt motiverade mord. Sju år senare gavs Den 
allvarsamma leken ut. Den kom att bli hans fjärde och sista roman. Söderbergs skildring av 
hur kärlekshistorien mellan Arvid och Lydia tar sin början och får ett slut betraktas av många 
som hans främsta verk. Han skrev även dramatik, där Gertrud (1906) och Aftonstjärnan 
(1912) blev de mest framgångsrika. Han var även verksam som översättare och uppskattades 
för sin stilistiska briljans. Anmärkningsvärt är att franska texter klart överväger bland 
prosaverken, och tyska bland dikterna. Söderberg avled 1941 i Köpenhamn där han bott sedan 
drygt 20 år. Det är ett faktum att hans Stockholmsskildringar fortfarande håller sig levande 
och friska, och hans gestaltningar av livets orättvisor och kärlekens lust verkar ständigt fånga 
nya generationer av läsare. Hans verk kommer ständigt ut i nya upplagor och finns nu 
översatta till ett 20-tal språk. 

Bjarne Moelv beskriver hur han under hela sitt liv återvänt till Doktor Glas. Nästan 
sextio år efter Söderbergs utgivning kom Helgas offer ut. Moelv beskriver hur han närmat sig 
Söderbergs språk genom att studera sin släkts personliga tidsdokument. Han är sedan 1960-
talet verksam som författare. År 1989 vann han tillsammans med sin fru Marie Moelv 1989 
LT´s stora romanpris med boken Att bli kvar är också en resa. Två år senare kom romanen 
Världens vigaste man där Moelv berättar om en man som funnit sin lycka i de dagliga 
rutinerna. Utöver romanförfattare är Moelv verksam som journalist och skribent. Han har 
givit ut debattböcker och medverkat med uppmärksammade artiklar om säkerhets-, 
underrättelse- och opinionsstyrningsfrågor. Han bor numera i Eskilstuna.  
 
  

                                                
1 Uppgifterna är i huvudsak hämtade från Söderbergsällskapets respektive Moelvs bokförlags hemsida.  
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1.3 Verken 
Bägge romanerna är skrivna i dagboksform. I Doktor Glas får läsaren ta del av läkaren Tyko 
Gabriel Glas tankar och reflektioner. Han är en enstöring som har sina tankar som främsta 
sällskap. Han är en skarp iakttagare, både av sig själv och av sin omgivning. Då han blir 
uppsökt av Helga som ber honom om hjälp, känner han att han äntligen kan handla efter hjärta 
och inte huvud och göra något som är av betydelse. Trots att han är förälskad i Helga, träder 
han till hennes och hennes älskares försvar, och mördar hennes make, pastor Gregorius, med 
ett egentillverkat piller. Slutet lämnar ingen lycklig, då Helga överges av älskaren och 
försvinner ur Tyko Glas liv. Hans handling var inte till någon nytta, vilket fyller honom med 
vemod och för honom ”åter i sin förra stämning av trött melankoli: mig gick livet förbi.” 
(Björck 1953:268).   

Moelv beskriver som bekant samma förlopp, men sett ur Helgas ögon. Här möter 
läsaren en kvinna som söker upp sin läkare som är den enda hon kan anförtro sig åt. Hon 
vantrivs i sitt äktenskap men räds inför att bryta upp. Hos Gregorius har hon en trygghet, även 
om det är det enda. Så länge de inte är intima, verkar hon stå ut. Tyko Glas ordinerar pastorn 
en tids semester så att Helga ska få vara ifred. När han kommer tillbaka, förvånar hon sig själv 
med att ha saknat honom men inser snart att inget har förändrats efter att han tvingat sig på 
henne. Planen att döda honom sätts i verket, med Helga och hennes älskare Klas som aktörer. 
Men innan de hunnit agera avlider han. Tyko Glas fastställer dödsorsaken: hjärtstillestånd. 
Men trots att allt blivit som hon ville, är inget sig likt. Klas slutar höra av sig och Helga får på 
omvägar höra att han är förlovad med hennes väninna. Makens död och älskarens svek blir för 
mycket. Hon blir alltmer förvirrad och blir i slutskedet av romanen inskriven på ett 
mentalsjukhus.  
 
 
1.4 Dagboksromanen 
Som tidigare nämnts ger Söderbergs roman läsaren en känsla av att bli indragen i berättelsen. 
Det beror inte bara på hans stilistiska talang för att med ett målande och enkelt språk behålla 
läsarens intresse, utan även på den fiktiva dagbokens förmåga att skapa en intimitet med 
läsaren genom att låna drag från den autentiska dagboken. Dagboksformen används även av 
Moelv, men  enligt mig är intimiteten med läsaren inte lika påtaglig.  

I dagboksromanen tar läsaren del av information som han/hon egentligen inte har rätt 
till. Utan att vara inbjuden, befinner läsaren sig på förbjuden mark där någon annans privata 
känslor och tankar härjar fritt. Att kunna se in i en annan människa visar hur dagboksgreppet 
tar vara på en ”Peeping Tom”-känsla; läsaren ser in i någon annan utan att bli sedd. På så sätt 
tycks dagboksformen utnyttja läsarens tjusning över att ha kommit över förbjudna alster.  

Bertil Romberg (1962:44) beskriver den typiska jagberättaren som en ensam människa 
som tar sin flykt in i dagboken. Tyko Glas kan ses som en sådan karaktär, medan Helga ger 
intrycket av att skriva av sig snarare än att gömma sig. Lars O Lundgren talar om 
dagboksromanens betydelse för jagberättaren, och nämner fyra funktioner: ventil för 
påträngande tankar och känslor, tillflykt, en spegel där jaget iakttar sig själv och loggbok 
(1987:14). Punkterna sammanfattar alltså vad en dagboksroman kan säga om jagberättaren. 

Här får författaren en obegränsad frihet att röra sig i jagets inre, och formen kan i det 
avseendet ses som ett redskap för en psykologisk studie av jagberättaren. Romberg menar att 
de yttre händelserna får stå i skuggan av jagets inre, då avsikten inte är att skildra ”an external 
series of events around the main character, but rather to reflect the eddyings of these events in 
his head” (1962:44). Med andra ord kan jagets inre ses som överordnat de yttre händelserna. 
Detta går i linje med journal intime, en litterär form från 1700-talet som banat väg för 
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dagboksformen. Här är det just det egna jagets tankar och känslor som blir föremål för analys 
och reflektion (Lundgren 1987:12). 

Att tala om en förtrolighet mellan läsare och berättare kan tyckas vara paradoxalt 
eftersom läsaren befinner sig på förbjuden mark. Men genom jagets reflektioner och tankar 
skapas en intim situation där läsaren får tillgång till en annan persons inre liv.   

När det gäller trovärdigheten kan jagberättaren formulera sig på ett sätt som naggar 
sanningshalten i kanterna, vilket går i linje med Staffan Björck som menar att dagboksformen 
ställer krav på den tekniska fiktionen (1953:43). I Doktor Glas kan detaljerna tyckas vara för 
många och alltför utförligt beskrivna för att dagboken ska vara helt naturlig. Även då jaget i 
Helgas offer återger ett minne, kan läsaren fråga sig hur hon kan minnas alla små detaljer. 
Tyko Glas och Helga kan alltså ses som Söderbergs respektive Moelvs budbärare, och därmed 
skapas ett glapp mellan jagberättare och författare. Det är därför inte lämpligt att sätta 
likhetstecken mellan dem, eftersom jaget i en dagboksroman har en annan relation till 
upphovsmannen bakom verket än i en dagbok. Just detta är, enligt Lorna Martens, en av de 
viktigaste skillnaderna mellan dagboken och dagboksromanen, då hon i The Diary Novel 
hävdar: ”In the diary the author is distinct from the narrator, while in the diary he is not” 
(1985:33).  

 
 
1.5 Teoretisk bakgrund 
Med tanke på att intertextualitet är ett centralt begrepp för undersökningen, bör en närmare 
definition ges. Då Helgas offer är baserad på Doktor Glas är relationen mellan romanerna 
uppenbar. De innehåller samma tema, intriger och karaktärer. På så sätt för Moelvs text ”ett 
slags dialog” med Söderbergs text och romanerna ”utgör en intertextuell kontext” (Hellspong 
& Ledin 1997:56).  

Stilbegreppet har givit upphov till en mängd definitioner. På frågan om vad stil 
egentligen är, tycks forskare vara eniga om att det rör sig om ett samspel mellan uttryck och 
innehåll. Enligt Nils-Erik Enkvist (1974:97) visar detta förhållningssätt till stil att ett givet 
innehåll kan få flera olika uttryck, vilket visar på att de språkliga dragen är ett val som speglar 
författarens intentioner. Cassirer menar att stilistikern undersöker förhållandet mellan formen, 
innehållet och effekten Han menar att det är en stilistikers uppgift att formulera svaret på 
frågan ”hur framställs vad med vilken verkan?” (2003:32) 

Sten Malmström framhåller i ”Stilanalys” (1970) att stilbegreppet rymmer några 
nyckelbegrepp: originalitet, frekvens, jämförelse, norm samt effekt. Malmström menar att stil 
kan förklaras med drag som är ”genomgående och egenartade”, originella, för ett visst 
studerat material (Ibid:33). Vidare menar han att frekvensen av språkliga drag bidrar till 
stilbestämningen, då det karakteristiska i en text ofta har att göra med en hög frekvens av 
vissa språkliga typer. Stilen blir då kvantitativt bestämd, där kanslispråket är ett exempel då 
den fått sin karaktär av den höga frekvensen av vissa språkdrag. Att jämföra den avsedda 
texten med andra texter är, enligt Malmström, a och o i en stilanalys. Med påpekandet att 
”stilanalys innesluter alltid jämförelse” visar han vikten av jämförelsen och menar att det är 
först då som textens individualitet kommer fram. Jämförelsematerialet, även kallad normen, 
ska tjäna texten så att ”textens egenart naturligt avtecknar sig” (Ibid:36).  

Detta traditionella sätt att finna och analysera språkliga drag är ett sätt att närma sig 
stilanalysen. En annan vinkling är att se på vilken effekt stildraget har på läsaren, vilket 
Malmström, med hänvisning till stilforskningen Fritz Askeberg, formulerar som ”stil är det 
sätt varpå man i en given språksituation löser problemet att ge sina ord en avsedd effekt” 
(Ibid:41).  
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Cassirer har främst ägnat sin forskning åt deskriptiv stilistik och har sedan 70-talet bidragit till 
att nyansera stilforskningens metodproblem. Hans förkärlek för Söderberg har resulterat i att 
han i flera av sina verk sökt att beskriva Söderbergs stil där Stilen i Hjalmar Söderbergs 
”Historietter” (1970) kan nämnas.  

Stilistiken är även ett användbart forskningsområde för modern litteraturforskning, där 
Magnus Öhrn kan nämnas. I sin avhandling ”Talat glöms men skrivet göms” (2005) 
undersöker han det talspråkliga i Fritiof Nilsson Piratens författarskap och hur det muntliga 
tar sig i uttryck i texterna (Ibid:14).  

Med inflytande av René Wellek och Austin Warren kom den svenska stilistiken att 
ledas in i en ny fåra som utmärkte sig genom att kombinera textnära litteraturkritik med 
grammatiska och stilistiska analyser. I Theory of literature (1949) satte de ton för ett studium 
av relationen mellan form och innehåll. Med Romanens formvärld (1953) kan Staffan Björck 
ses som en betydande representant för denna ”nykritiska” skola vars kärna kan ses vara ”dess 
inriktning på ett internt studium av diktverket som självständig (autonom) enhet” (Malmström 
1970:45). Björck kan räknas till den första i ledet som skapade begreppet synvinkel, som hans 
efterträdare kom att kalla berättarperspektiv.   

Berättarperspektivet är ett komplicerat begrepp som skapar diskussion. På senare år har 
berättarperspektivets betydelse för stilintrycket hävdats av flertalet stilforskare, där Gerard 
Genettes teorier haft störst genomslag. I Narrative Discourse: an essay in method (1980) 
kritiserar han tidigare forskning av perspektivet eftersom de enligt honom saknar en tydlig 
gräns mellan den som berättar, och den vars synvinkel styr perspektivet. Hans distinktion 
mellan dessa två kategorier kallar han för voix, röst, och mode, modus. Rösten avser 
berättaren och kan sammanfattas i frågan ”vem talar?”, medan modus kan sammanfattas i 
frågan ”vem ser?” (Ibid:186). Vidare diskuterar Genette berättarperspektivets betydelse för 
stilintrycket och använder sig av begreppet fokalisation, som är en term som får ersätta 
begreppen point of view och perspective (Broman 2005:49). Fokalisation kan förklaras från 
vilket håll något ses eller upplevs, alltså författarens möjlighet att begränsa den narrativa 
informationen. Genette delar in fokalisationen i tre kategorier: intern (berättare säger bara vad 
en karaktär vet), extern (berättaren säger mindre vad en karaktär vet) och icke-fokalisation 
(berättaren vet mer än vad karaktären vet). Den externa fokalisationen förekommer 
exempelvis i Hemingways romaner, där karaktären ”performs in front of us without our ever 
being allowed to know his thought or feelings” (Genette 1980:189).  

Eva Broman ifrågasätter Genettes bruk av fokalisation i jagberättelser, då hon menar att 
den ”homodiegetiska berättaren aldrig kan uppnå den heterodiegetiska berättarens 
obegränsade kunskap” (2005:51). I en homodiegetisk berättelse är berättaren närvarande i 
handlingen, medan berättaren i en heterodiegetisk berättelse står utanför den fiktiva världen 
(Ibid:66). I min analys använder jag mig av Genettes externa fokalisation. Då analysen visar 
uppenbara exempel på hur jagberättaren hos Moelv beskriver sig själv som om hon är sedd 
utifrån, anser jag att det stämmer med Genettes definition på extern fokalisation: ”the 
narrative is focused on a character, not through him” (Genette 1980:11).  

Medan denna skola i perspektivstudier bäst lämpar sig för analyser av romaner i dess 
helhet, har man på senare år börjat intressera sig för ett närstudium av perspektivet. I ”Satsens 
subjekt och textens” (1985) undersöker Staffan Hellberg hur perspektivskiftet kan skifta i 
textpassager och meningar i ett litterärt verk. Han samlar ihop de språkliga uttryck som han 
anser markera ett perspektiv. Dessa kallar han för ”empatimarkörer” (Ibid:29ff).  

När det gäller den narrativa strukturen, hänvisar jag återigen till Genette som undersökt 
hur berättelsen är uppbyggd i Marcel Prousts A la recherche du temps perdu. Han delar upp 
berättelsen i tre kategorier: story (handlingen: det som berättas), narrative (berättelsen: hur 
den berättas) och narrating (berättandet: handlingen att berätta) (Genette 1980:32). Han talar 
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vidare om berättelsens ordning och rörelse, där är några nyckelbegrepp är anakronier, 
proleps, mimesis och diegesis. Dessa begrepp förklarar jag närmare på sid 27.  

En annan utgångspunkt för min undersökning tas upp av Peter Hallberg i Litterär teori 
och stilistik (2004:57), där han talar om dialogens betydelse för en text. 

Min undersökning är även inriktad på genusforskning, där man är överens om att 
kvinnans objektivitet är kärnan i ett patriarkalt samhälle. Förklaringarna till detta skiljer sig åt, 
men de olika riktningarna är överens om kraven på jämlikhet och frigörelse. För att befria 
kvinnan måste man markera att maktrelationerna fortfarande upprätthålls, bl.a. genom att 
språk har samma ord för ”man” och ”människa” (Abbot & Wallace 1997:45).  

I ”Visuell lust och narrativ film” (2001) använder sig Laura Mulvey av Freudiansk och 
Lacansk psykoanalys för att illustrera hur filmen formats utifrån det patriarkala samhällets 
omedvetna. Hon utgår från Hollywood-filmer när hon undersöker representationen av kvinnan 
på filmduken, maskuliniseringen av åskådarpositionen och upplevelsen av visuell lust i film. 
Mulvey menar att filmen återspeglar situationen i samhället och förstärker de rådande 
könsrollerna istället för att ifrågasätta dem (Ibid:47). Liesbet van Zoonen menar att en manlig 
blick, ”the male gaze”, dominerar samhället och bidrar till att kvinnor inte bara uppfattar sig 
själva som betraktade, utan ser på andra kvinnor med en manlig blick (2006:87).  

På svenskt område bör Yvonne Hirdman nämnas. I Genus – om det stabilas 
föränderliga former (2001) resonerar hon kring kvinnan och hennes plats i samhället.  
Hirdman lyfter fram hur man ofta talar i stereotyperna ”han” och ”hon”, vilket hon diskuterar 
genom formlerna A–icke A, A–a och A–B, där jag vill lyfta fram den sistnämnda som är av 
vikt för min undersökning. A–B fokuserar på det ”totalt åtskiljande, det särskiljande” och 
betonar motsatserna mellan män och kvinnor (2001:36). Med detta tänkande, att mannen och 
kvinnan är helt olika arter, hamnar fokus på det fysiska hos kvinnan. Något väsentligt inom  
A – B-formeln är hur kvinnorna ska acceptera sin roll som underordnad mannen.  
 Undersökningen berör även den ”den lexikogrammatiska modellen” (Hellspong & 
Ledin 1997). Det är en som är en textanalysmodell som behandlar lexikon och syntax. Den 
delar in texten i tre olika dimensioner: nominal–verbal, specifik–allmän och abstrakt–konkret. 
I denna analys har jag valt att fokusera på två av dem: nominal–verbal samt specifik–allmän. 

Som tidigare nämnt kan Cassirer ses som den främsta ”Söderbergkännaren” ur ett 
stilistiskt perspektiv. Även om andra stilistiker bidragit med analyser om Söderbergs stil, som 
Björck och Holm, tycks Cassirers analyser haft det största genomslaget och ses som 
allmängiltiga.  
 
 
1.6 Metod 
För en undersökning av Moelvs roman är en komparativ undersökning lämplig. Enkvist 
menar att läsaren uppfattar en text ”genom jämförelse av en textmassa med våra erfarenheter 
av andra, jämförbara massor” (1974:107). Enligt denna definition kan stilen i en text 
bestämmas ”utifrån skillnaderna mellan förekomsten av språkliga drag i denna text och i en 
med texten jämförbar, till den kontextuellt relaterad norm, eller ett nätverk av sådana normer” 
(Ibid:117). Med ett sådant förhållningssätt till stildefinitionen blir stilen ”en skillnad, en 
differential” (Ibid:107). Anledningen till valet av romaner är uppenbar. Moelv har skapat en 
berättelse som är baserad på Söderbergs fiktive verklighet. Doktor Glas blir således normen 
som Helgas offer, texten, förhåller sig till.  

Romanerna studeras på tre plan, vilka utgör undersökningens tre delanalyser. Delanalys 
1 analyserar stilen med fokus på textuella stilmarkörer. Utifrån Doktor Glas som norm (enligt 
Enkvists definition), är avsikten att beskriva stilen i Moelvs roman på ett språkligt plan. De 
variabler som undersöks är dels grundade på egna iakttagelser för vad som är utmärkande för 
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Söderberg, dels Cassirers analys av Historietter. Cassirers undersökning är alltså central i 
denna delanalys. 

Delanalys 2 studerar hur författarna skildrar jagberättarnas tankar och beskrivningar av 
sin omgivning. Detta kallar jag för jagberättarens perceptionsförmåga som består av tre 
nivåer: registrera, tolka och spekulera. Begrepp förklaras närmare på sid 21. Fokus ligger på 
berättarperspektivet och kan kopplas till Genettes fokalisationsteori. 

Delanalys 3 är en komparativ jämförelse över verkens uppbyggnad. Analysen syftar till 
att se närmare på hur berättelsen är berättad i syfte att få grepp om ”berättelsens natur” (Barry 
2002:215). Till grund för denna del ligger Ulf Olssons analys av Birgitta Trotzigs De utsatta, 
där han använder sig av Genettes terminologi. Även fördelningen av dialog och berättande 
partier studeras, eftersom de påverkar stilintrycket då ”ett ymnigt bruk av dialog torde för 
övrigt inte sällan prägla en berättarkonst som är inriktad på realistisk verkan” (Hallberg 
2004:57). 

 
 

1.7 Material 
Underlaget för undersökningen skiljer sig mellan de tre delanalyserna. I Delanalys 1 och 2 
studeras några utvalda partier, även om jag självfallet sett på helheten. När det gäller 
Delanalys 3 undersöks hela romanerna eftersom det var nödvändigt för ett studium av den 
narrativa strukturen. Jag analyserar även ett avsnitt ur vardera romanen.  

I mitt urval av partier har jag tagit hänsyn till avsnittens olika karaktär, där två typer kan 
urskiljas: resonerande och reflekterande. De resonerande avsnitten är av mer redogörande 
karaktär, medan de reflekterande partierna låter läsaren följa med i jagets tankar och 
funderingar. Det bör uppmärksammas att dessa typer inte sällan flyter in i varandra. 
 Jag har valt avsnitt med respektive utan dialog för att fånga in avsnitt där jaget resonerar 
respektive är i samspel med någon annan. De utvalda partierna innehåller c:a 500 ord vardera 
och är följande: 
 
             Helgas offer   Doktor Glas 

Del 1:   s. 32 - s. 34    s. 37 - s. 38 
           s. 123 - s. 126       s. 91 - s. 93 
           s. 130 - s. 133   s. 113 - s. 115 
 
Del 2:   s. 13 - s. 19      s. 31 - s. 33    
           s. 52 - s. 56           s. 55 - s. 59    
            s. 88 - s. 92      s. 85 - s. 87     
 
Del 3:   s. 21 - s. 25    s. 89 - s. 91  
 
I det följande hänvisar jag till Moelvs verk som Helga, och Söderbergs verk som Glas. 
Namnen i kursivt avser alltså romanerna, medan de okursiverade syftar på huvudkaraktärerna.   
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2. Analys 
 
Analyskapitlet består av tre delanalyser: Textuell struktur, Berättarperspektivet och jaget samt 
Narrativ struktur. Varje delanalys avslutas med en kort resultatsammanfattning. 
 
 
2.1 Delanalys 1 – Textuell struktur 
Syftet med denna analys är att beskriva hur Helga förhåller sig till Glas på en språklig nivå. 
De undersökta variablerna är skiljetecken, ord, syntax, meningslängd och läsbarhet, 
nominalfraser samt syndes.  

Då semikolonet är ett av de drag som uppfattas som typiskt för Söderberg, är det 
intressant att se hur Moelv förhåller sig till dem. Variablerna är med andra ord utvalda efter de 
språkdrag som kan ses som utmärkande för originalet. 

Underlaget för de olika variablerna är olika. I analyserna av skiljetecken, ord, syndes 
och ofullständiga satser har verken studerats i sin helhet på grund av att skillnader 
förekommer spridda över texten. När det gäller undersökningen av meningslängd och 
läsbarhet samt nominalkvot, har jag valt tre avsnitt ur vardera romanen: en med dialog och två 
utan. Följande avsnitt har undersökts:  

 
             Helga                    Glas  

Med dialog:   s. 123 - s. 126           s. 113 - s. 115 
Utan dialog:  s. 32 - s. 34          s. 37 - s. 38  

   s. 130 - s. 133           s. 91 - s. 93   
 
 
2.1.1 Skiljetecken  
Även om det inte finns några ovedersägliga teorier om skiljetecknenas stilverkan, är det 
uppenbart att de påverkar texten (Cassirer 2003:58). ”Semikolonets mästare i prosa” (Cassirer 
1970:128) tycks ha inspirerat Moelv som använder sig av hela teckenregistret: kolon, 
semikolon, skiljetecken och tankstreck. Eftersom de räknas till Söderbergs utmärkande 
stildrag, är det intressant att se hur Moelv förhåller sig till dem.  

Påtagligt är bruket av semikolon, kommatecken och kolon hos de bägge författarna. De 
ingår i en konstellation där de förekommer tillsammans alla tre eller två och två. Först följer 
ett exempel från Moelv, och sedan ett från Söderberg:  

 
Jag har egentligen inget emot det; att komma och gå som gäst i hans verklighet är min största glädje: 
närhet, värme, svalka. 

 
Jag tänkte: detta är en hallucination; jag börjar gå sönder, det lider mot slutet med mig. 

 
Denna teckenkombination ger författaren möjlighet att skapa längre sjok av fraser, utan att 
stycket blir svårläst. Det är särskilt effektfullt i de reflekterande avsnitten där jagets tankar kan 
fogas ihop till långa meningar, och därmed ge intrycket av ett tankeflöde. Denna kombination 
är vanlig i de asyndetiska avsnitten, dit jag återkommer i avsnittet Syndes. 

Även om det enskilda tecknets funktion kan verka självklart, är det intressant att se om 
de förhåller sig lika i romanerna. För att få en översikt över deras funktion har de delats in i 
två kategorier. Frågetecknet och utropstecknet hör till de expressiva som förmedlar en känsla 
hos jaget. Den andra kategorin är de sammanbindande. Som namnet antyder är deras 
gemensamma nämnare förmågan att foga samman satser och ord till kortare och längre 
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meningar. Hit räknar jag kolon, semikolon, tankstreck och kommatecken. I Helga 
förekommer kommatecknet främst för att foga samman ord: 

 
Mänskliga rättigheter, liberalismens frihetspatos, socialismens solidaritetsbegrepp. 

 
I Glas fungerar kommatecknet för att foga samman satser: 

 
Prästen är död av hjärtslag, jag skrev själv ut attesten. 

 
Kolonet riktar uppmärksamheten mot nästa fras genom att vara framåtpekande. Här följer ett 
avsnitt från Moelv, och ett från Söderberg: 

 
Hans rygg skälvde till av frossa, annars förblev gestalten stelt orörlig: liksom spänt lyssnande efter ljudet 
från något okänt hot, kom det mig för. 
 
Men plötsligt spratt jag till och mindes allt: frågan som måste lösas, beslutet som måste fattas innan jag 
kunde söka vila. 

 
Här uppmärksammas läsaren på vad som kommer efter kolonet. Semikolonet har inte samma 
framåtpekande effekt, utan fungerar istället som en mjuk punkt som har en pauserande effekt. 
Den används frekvent hos både Moelv och Söderberg: 
 

Skammen hettade i ansiktet; jag kände rodnaden krypa ner mot halslinningen. 
 
Ja, det var nyss; nu är det mörkt. 

 
Semikolonet skulle kunna ha ersatts med en punkt, men det verkar användas i syfte att skapa 
mjukare övergångar. Fraserna kan, men behöver inte, vara lika bundna till varandra som i 
fallet med kolon. Även om semikolonet var vanligare i texter runt sekelskiftet, menar Cassirer 
(1970:30) att de hos Söderberg bidrar till en mer nyanserad text. 

Bägge författarna använder sig av tankstrecket, som till skillnad från kolonet inte är lika 
framåtpekande, utan fungerar som en konstpaus. Följande två exempel ger prov på detta. 
Först följer Moelv, sedan Söderberg: 

 
Jag vet inte – och frågan har heller aldrig aktualiserats. 

 
En annan sak – pest och kolera, vilken idiot jag är! 

 
Dessa två exempel visar även på tankstreckets förmåga att uppmärksamma läsaren på båda 
leden. Det andra ledet är en slags fortsättning på det första, vilket visar på att leden är relativt 
bundna till varandra.  

Frågetecken och utropstecknet, de expressiva, förekommer minst av alla skiljetecken. 
Det beror på den lilla andelen dialog i romanerna där just dessa tecken är vanligast. 
Gemensamt för verken är att de förekommer jämnt utspridda i texten. Föga förvånande 
avslutar frågetecken jagets frågor. Det är desto mer intressant att se närmare på utropstecknet, 
eftersom författarna använder dem på olika sätt. Hos Moelv avslutar de både fullständiga och 
ofullständiga satser: 

 
Det kan jag inte, vill jag inte ens föreställa mig!  
 
Var gång jag går där, förundras jag över att skuggorna kring mig är mänskliga varelser i omänsklig 
skepnad: vad fattigdom skrämmer mig – vilka motbjudande fysionomier och förvridna gestalter den kan 
frambringa!  
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Följande citat är hämtade från Söderberg och består av ofullständiga satser: 
  

Ett så vackert ord!  
 
Ljus!  
 
Vilken morgon!  

 
Jag vill redan här reservera mig för att det finns undantag. I Helga förekommer det kortare 
utrop: 
 

Så varmt det är!  
 
På samma sätt finns det längre fraser i Glas: 
 

Det skimrade för mina ögon, och som den enda ledtråden genom häxdansen förnam jag mig åter en gång 
rösten i mitt inre, rösten som viskade mellan tänderna: akta dig präst! 

 
Visserligen avslutar utropstecknet hela frasen, men det verkar snarare syfta till just ”akta dig 
präst” än till hela frasen på grund av kolonet. I och med det korta formatet blir hans satser mer 
naturliga utrop. I Moelvs text skapar utropstecknet ett utrop, men resultatet ter sig inte lika 
naturligt.  

Sammanfattningsvis fungerar de sammanbindande relativt lika i bägge romanerna; de 
fogar samman satser och ord, antingen själva eller i kombination med varandra. Något som 
däremot skiljer sig åt mellan författarna är utropstecknet. I Glas avslutar det kortare fraser, 
medan det i Helga avslutar längre stycken som inte ter sig som lika naturliga utrop. Med 
andra ord förändras stildragets effekt mellan texterna.   
 
 
2.1.2 Ord 
Det finns flera vägar att gå för att undersöka författarnas ordval. I likhet med föregående 
analys finns det stildrag i Moelvs text som påminner om Söderberg. Detta avsnitt studerar 
ordvalen i fråga om negationer och bildspråk. Då Helga innehåller många sammansatta 
substantiv, berör undersökningen även två lexikogrammatiska dimensioner: nominal – verbal 
och allmän – specifik.  

En beräkning av LIX ger en grov bild av hur pass lättfattliga romanerna är (Cassirer 
2003:69). Helga har ett högre LIX-värde på 33, i jämförelse med ett LIX-värde på 27 i Glas. 
Den genomsnittliga meningslängden är högre i Moelvs text, vilket även gäller antalet långa 
ord. Hos bägge författarna har avsnittet utan dialog ett högre LIX-värde. I Helga beror detta 
på att antalet ord per mening fördubblats, vilket i teorin skulle resultera i en tung text. Men i 
och med Moelvs bruk av olika tecken, främst semikolon och kolon, blir meningarna 
grammatiskt långa men lätta att läsa på grund av ”pauserna”. Det är bland annat därför som 
Cassirer anser att beräkning av meningslängd kan vara missvisande. 

Föga förvånande är ordvalet i Doktor Glas mer ålderdomligt än i Helga. Det märks i 
synnerhet på verben och deras böjning (”måtte det”, ”vederlägga”, ”fann att”, ”gingo”, 
”stodo”, ”äro”) samt vissa uttryck (”vara långt kommen”). I Moelvs text är det moderna 
språkbruket klart övervägande, även om det på några ställen förekommer äldre ord 
(”förefalla”). Han använder sig även av icke, även om inte överväger. I Doktor Glas tycks det 
växla desto mer mellan negationerna; icke förekommer huvudsakligen i jagets reflektioner, 
medan inte förekommer i både dialog och reflektion. Detta stämmer överens med Cassirers 
iakttagelser (1970:156).  
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Något som är iögonfallande är hur författarna skiljer sig åt i bruket av bildspråk. Söderberg 
använder sig rikligt av bilder och liknelser för att beskriva karaktärer och miljöer. Pastorn 
beskrivs med att ”det gråbleka, slappfeta ansiktet låg i fåraktigt fromma veck”, en melodi 
”sprider ut sig som en smitta hela världen runt, och plikten är en ”förträfflig skärm att krypa 
bakom för att slippa göra det, som bör göras.” Särskilt målande är Glas beskrivningar av 
Helga:  

 
En kvinna med hjärtat överfullt av lust och elände, en ung kvinnoblomma med doft av kärlek omkring sig 
och med blygselrodnad över att doften var så mäktig och stark.  
 
Den lilla kvinnoblomman med det ljusa silkeshåret. 

 
Natten återkommer i uttrycksfulla beskrivningar som vittnar om dess betydelse:  

 
Den stora blå natten hänger över kyrkogårdens träd. 
 
Den blå natten vakar därute, och det viskar och det prasslar i träden. 
 

Helga är desto fattigare på bilder och liknelser, vilket ger en högre konkretionsgrad. Då de 
förekommer, beskriver de miljön och omgivningarna snarare än övriga karaktärer. Flygande 
fåglar beskrivs som ”en tätt knuten flygande matta som i vågrörelser sveper in över 
kyrkparken”, mörkret är en ”vass, kall vind”, ”tunga moln som föll ner över vattnet”, och 
blixtrarna ”skar genom sommargrönskan”.  

Här tycks Helga ta avstånd från det målande bildspråket i Glas. I Moelvs text kan 
bildspråket visa på karaktärens förmåga att tänka fritt. Här menar jag att bildspråket tillåter 
jagberättaren att associera och spekulera och därmed visar på ett självständigt tänkande. Då 
bildspråket i Helga endast rör naturen, tycks Moelv begränsa sin jagberättare; hon kan tänka 
fritt men i viss mån. När det däremot gäller personerna i sin omgivning, där män är 
framträdande, använder hon sig av beskrivningar. Med andra ord tycks Helga bli hindrad att 
måla upp bilder av männen i sin omgivning.  

Då en text benämns som nominal eller verbal, handlar det om hur pass informationstät 
den är. En nominal text är informationstät och därför oftast skriftspråklig till skillnad från en 
verbal text som är informationsgles och därför oftast talspråklig (Holmberg & Ledin 
1997:78f). En beräkning av nominalkvoten visar att författarnas resonerande avsnitt förhåller 
sig lika till varandra. Nominalkvoten skiljer sig däremot åt i de reflekterande avsnitten, där 
Moelv höjts till 1.0, medan Söderberg stannat på 0.7. Moelvs höga siffra beror främst på det 
stora antalet sammansatta substantiv och verbalsubstantiv. 

Genom att utgå från den lexikogrammatiska dimensionen nominal–verbal kan denna 
skillnad studeras närmare. I Helga förekommer många avsnitt där substantiven dominerar och 
verkar ersätta både verb och pronomen. Följande avsnitt ger exempel på detta:  

 
Kvällarnas fria aktiviteter präglades av läsning och tyst begrundan över tidningar, tidskrifter och böcker i 
ett visserligen litet men dock växande och ytterligt välskött bibliotek, sällskapsspel, sång och musik i 
salongen eller bara stilla samvaro med vardagligt, föga provocerande småprat om väder och vind, veckans 
matsedel och ålderdomens småkrämpor.  
 

Något anmärkningsvärt är hur avsnitten i Helga tenderar att vara mer koncentrerade till att 
vara antingen verbala eller nominala. De flätas inte samman som i Söderbergs text.  

Ett annat drag som pekar åt det nominala hållet, är hur Moelv skapar långa meningar 
genom att samordna satser. Som föregående avsnitt konstaterade, använder sig bägge 
författarna av skiljetecken för att samordna satser, vilket Moelv gör i större utsträckning än 
Söderberg. Ytterligare ett språkdrag som pekar åt det nominala är förekomsten av bisatser. 
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Helga har få bisatser och kan därför ses som mer nominal än Glas, som är mer verbal med 
många bisatser.  

Moelvs text tenderar att vara mer nominal än Söderbergs text, vilket beror på bruket av 
sammansatta substantiv. De används ofta, både i de resonerande och i de reflekterande 
delarna. Sammansättningarna gör inte bara texten informationstät utan är dessutom ett 
språkdrag som ingår i axeln allmän – specifik, där den specifika texten tenderar att dra mot det 
opersonliga och byråkratiska (Ibid:80). Några av de språkdrag som undersöks är sammansatta 
substantiv, överlånga ord samt statiska verb. Om de är få, ses texten som allmän, medan 
många av samma sort visar på en specifik text. Dessutom undersöks fundamenten; en allmän 
text domineras av högertunga meningar, medan en specifik har övervägande vänstertunga 
meningar (Ibid:79).  

I Glas är texten övervägande högertung. Då meningarna inleds med längre fundament, 
handlar det mest om rumsadverbial (”från andra höjder och berg”, ”därnere på ängen”). Det 
förekommer flera sammansatta substantiv (”midsommarnatt”, ”midsommarhelg”, 
”skogsdunklet”, ”soluppgång”, ”molnskockar”), varav några är långord Dock tycks både 
sammansättningarna och långorden vara så pass vanliga att de inte på något sätt försvårar 
texten. De statiska verb som förekommer är främst olika tempus av vara. De får dock stå 
tillbaka för verb av mer dynamisk art (”betraktade”, ”glesnade”, ”dansade”, ”susade förbi”, 
”öppnade”, ”stirrade”, ”bröt fram”). 

Även Helga innehåller främst korta fundament, och texten blir således högertung. Då 
det förekommer fundament är de i form av rumsadverbial (”i skydd av den låga 
strandvegetationen”) och tidsadverbial (”igår”, ”på min korta kvällspromenad”). Liksom hos 
Söderberg dominerar dynamiska verb (”klängde sig fast”, ”lyssnat”, ”beskrev”, ”skäras loss”, 
”piskade”, ”ropade”, ”drog upp”). 

Som tidigare nämnt är förekomsten av sammansatta substantiv i Helga påfallande. De 
utgör den största andelen av antalet långa ord (”stenhällarna”, ”sommargrönskan”, 
”berättartradition”, ”känselbortfall”). Det finns också en hel del verbalsubstantiv 
(”folklivsskildring”, ”inlagringen”, ”betygsättning”), som gör texten mer abstrakt och 
opersonlig. Det förekommer även flera överlånga ord, som bidrar till att en text tenderar att bli 
tung. Dock verkar några av Moelvs överlånga ord närma sig fackordskategorin 
(”strandvegetation”, ”räddningsmanskapet”) medan de flesta är så pass vanliga att de inte 
försvårar texten (”personlighetsförändringar”, ”olyckshändelser”).  

Detta avsnitt visar att bägge romanerna präglas av dynamiska verb och få fundament, 
vilket gör att de kan klassas som allmänna. Moelvs text växlar mellan en talspråklig och 
nominal stil. Helga förefaller att vara mer nominal än Glas på grund av den höga andelen 
substantiv och de långa meningarna med få bisatser. Helga har dessutom drag av det specifika 
genom ett frekvent bruk av sammansättningar, överlånga ord och verbalsubstantiv. Det 
specifika tenderar att dra åt det byråkratiska och opersonliga hållet, vilket kontrasterar mot 
dagboksformens intima form. Det kan vara en av förklaring till varför Helga upplevs som mer 
distanserad. Söderberg verbala framställning upplevs som mer kompatibel med 
dagboksformen. 
 
 
2.1.3 Syntax  
Söderberg är vida ansedd och uppskattad för sitt enkla språk. Även Moelvs språk är i mitt 
tycke okonstlat och lättförståeligt. Detta avsnitt syftar till att se närmare på vad det är i 
syntaxen som gör texterna lättlästa, och hur Moelv förhåller sig till Söderbergs språk.  

Glas tycks ha av en jämnare språkrytm då språket inte ändrar sig avsevärt i avsnitten 
med dialog och i avsnitten utan. Bruket av skiljetecken skapar längre meningar utan att texten 
blir svårläst, men resulterar i ett högre läsbarhetsindex i och med de långa meningarna. En 
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viktig aspekt av enkelheten i språket gäller meningsbyggnaden. Bägge romanerna är 
övervägande parataktiska; de består främst av huvudsatser vilket bidrar till en lättläst text. 
(Cassirer 1970:135). Självfallet förekommer avsnitt av mer hypotaktisk karaktär, alltså avsnitt 
med främst bisatser.  
Det finns dock skillnader i hur författarna växlar mellan de två strukturerna. Helga präglas av 
tydligare uppdelning mellan de hypo- och parataktiska avsnitten. Det är sällan de flätas 
samman med varandra, som i Glas. Följande avsnitt ur Helga visar prov på detta. Det första är 
hypotaktiskt och det andra parataktiskt:  
 

När jag hastigt passerade för att inte väcka doktorns uppmärksamhet, kände jag ett stygn av avund vid 
anblicken av den otvungna samvaron, och när slutligen Klas på Skeppsholmsbron uppförde den gamla 
vanliga pjäsen med noggrant iscensatta inslag av överraskande möte, hälsningsceremoniel och leende 
ordväxling, kände jag för första gången ett slag leda vid hela skådespelet. 

 
Jag kände oron streta i munvinklar och ögonvrår. Nervryckningar, galenskapens tidiga tecken! Ännu har 
jag inte kommit mig för med att göra ett nytt besök hos doktor Glas. Skammen från förra gången klibbar 
ännu vid mig som något orent. Och så plötsligt såg jag honom komma släntrande med hatten i handen och 
jag smet in i närmsta prång och höll andan tills jag hörde honom passera. 

 
Här följer ett avsnitt från Glas som visar hur meningsstrukturerna vävs samman.   

 
En sak faller av sig själv: det går inte an att låta honom ta in dem hemma hos sig. Hos mig måste det ske. 
Det blir inte behagligt, men jag ser ingen annan utväg, och jag vill ha ett slut på det här. Om han tar ett 
piller hemma hos sig på min ordination och kreverar strax efteråt, är det att befara att polisen möjligen 
kan konstruera upp ett samband mellan dessa båda fakta.  

 
I Helga tycks avsnitten vara antingen hypotaktiska eller parataktiska i kontrast till Glas där 
meningsbyggnaden växlar och därmed blir mer varierad. Det finns givetvis partier i Moelvs 
text där meningsbyggnaden växlar, på samma sätt som Söderbergs text innehåller avsnitt som 
är ”rena” parataktiska eller hypotaktiska. Men ovan nämnda avsnitt visar ett mönster som är 
genomgående i romanerna. 
  Westberg (2007:10) menar att det i Glas finns ett mönster i hur den parataktiska och 
hypotaktiska stilen används; stilen är mer hypotaktisk när Glas reflekterar medan hans 
redogörelser är mer av parataktisk karaktär. Westbergs iakttagelser har vissa likheter med 
Holms analys av meningsbyggnaden i Söderbergs Martin Bircks ungdom. Holm menar att 
meningsbyggnaden tycks bli mer invecklad i natur- och miljöbeskrivningarna. Hans tolkning 
att ”sinnesintryckens mångfald inte kan redovisas i det vanliga viktlösa språket” (Holm 
1967:170). Detta kan kopplas till varför de reflekterande avsnitten har en hypotaktisk 
uppbyggnad. 

Moelvs text förhåller sig nästan tvärtom till detta mönster. Texten är mer parataktisk när 
Helga reflekterar, medan avsnitten av mer redogörande karaktär växlar mellan en hypotaktisk 
och en parataktisk struktur. Följande två stycken är av mer redogörande karaktär, där den 
första är övervägande parataktisk, medan den andra är hypotaktisk:  
  

Jag minns att jag älskade Jules Vernes böcker medan storebror ännu fanns kvar: särskilt en serie häften 
med ”En världsomsegling runt havet”. De fanns i fars ganska blygsamma men mycket väl genomtänkta 
bibliotek. Han var ju varmt religiös, men hans tro skyggade inte för teknik och vetenskap. 

 
Detta avsnitt har en enda bisats, medan följande avsnitt innehåller två bisatser:  
 

Vid Grand satt Doktor Glas med den yngligalika Birck och den sjukligt magre Markel, som John kallade 
murveln eller Lill-August eller Medhädaren, sedan han i Aftonbladet raljant hyllat Strindbergs 
ståndaktighet, allt sedan 80-talets processer, att endast i förädlad form å Rydbergs matsalar njuta Jesu 
blod och lekamen. 
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I Moelvs redogörande avsnitt finns alltså inte samma tydliga mönster som Westberg tycker 
sig se i Glas. Här verkar det istället förekomma en slags regelbundenhet i hur de redogörande 
avsnitten växlar mellan att vara hypo- och parataktiska. I de mer reflekterande avsnitten tycks 
den parataktiska uppbyggnaden vara övervägande:  
 

Vad samlar Klas Recke på? Upplevelser kanske. Ja, det tror jag bestämt! Han söker upplevelsen i 
händelsernas centrum. Och vad är jag för honom: en upplevelse eller en händelse av många? 
 

Helgas tankar ger intrycket av att vara mer genomtänkta, i kontrast till Glas där följande 
avsnitt är av reflekterande karaktär: 
 

Jag vet bara att han gäller för att vara ett mycket gott huvud, ur vanlig karriärsynpunkt sett, och jag tror 
mig minnas, att jag oftare har sett honom i sällskap med hans överordnade i departemanget, där han 
tjänstgör, än med hans jämnåriga kamrater. 

 
Dessa avsnitt visar två olika sätt att beskriva jagets tankeflöde. Hallberg talar om stream of 
conciousness, som kan beskrivas som ett fritt tankeflöde som förmedlar de ”irrationella 
associationer som flimrar förbi i vårt medvetande” (2004:61). Det kännetecknas både av 
meningsfragment och paratax, och kännetecknar den moderna romanen. Detta stämmer med 
Helgas tankeflöden, som är parataktiskt uppbyggda. Den hypotaktiska strukturen hos 
Söderberg liknar det som Björck sätter i motsats till stream of conciousness och som han 
beskriver som ”genomreflekterade, skrivbordsmässigt utformade tankegångar” (1953:166). 
Det talar för att Söderberg dels representerar en äldre romankonst. 
 När det gäller nominalfraserna har romanerna flera likheter. I Glas är de utspridda över 
hela romanen, medan de i Helga är mer sällsynta i början av romanen. Hos bägge författarna 
förekommer de i större utsträckning i de reflekterande avsnitten än i de redogörande. Förutom 
att de stilistiskt sticker ut i texten och ger författaren möjlighet att styra läsarens fokus, verkar 
de ge uttryck för jagets reflektioner. Meningsfragmenten varierar i längd; både Moelv och 
Söderberg växlar mellan längre meningar och enstaka ord.  
           Nominalfraserna har olika användningsområden, och jag har valt att dela in dem i tre 
typer: introducerande, sammanfattande och framhävande. De introducerande fungerar som 
en slags scenanvisning för läsaren. I Helga blir läsaren introducerad för miljön, medan 
följande exempel från Glas visar hur läsaren introducerad för en karaktär: 
 

Vasabron, utsikten över Riksbyggena: Riksbank och Riksdagshus. Grått i grått trots det varma solljuset. 
 

En utomordentlig fin begåvning. 
 
Dessa nominalfraser fungerar som ett slags avstamp och ger läsaren en föraning om vad som 
komma skall. I första stycket är avstampet ”begåvning” medan andra stycket kommer att 
handla om en ”Vasabron”. Nedan följer ytterligare två exempel ur Glas: 
 

Midsommarnatt. Ljusa, blå natt. 
 
Sommarsöndag. 

 
Vidare använder sig bägge författarna av nominalfraserna som sammanfattningar. Här verkar 
jagberättaren sätta punkt för innehållet. Nedan följer exempel från Moelv, och sedan 
Söderberg. 

 
Jag var med där: det var min verklighet: alls inte olik vår tillvaro här på jorden; den vi tar alldeles för 
given. Ett väldigt akvarium. 
Patrask, med ett ord.  
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Den tredje funktionen är den framhävande. Här har nominalfrasen möjlighet att styra läsarens 
uppmärksamhet till det relevanta. Följande exempel är från Helga: 
 

Han var rädd nu. Rädd för att ha ställt en ogrannlaga fråga.  
 
Här upprepas ordet ”rädd”, men frånvaron av ett finit verb gör att fokus hamnar på vad han 
var rädd för, inte att han var rädd. Skillnaden blir tydlig, om ett ”han var” får inleda frasen, 
och det är tydligt att anledningen till hans rädsla inte blir lika framhävd.  

Anmärkningsvärt är att Moelvs nominalfraser ändrar karaktär mot slutet av romanen. 
De blir enstaka ord som utgör egna stycken: 
 

Bilder. 
 
Kanske.  
  
En framtid.  

 
Denna övergång blir tydlig efter makens död och visar på en förändring i hennes personlighet. 
För läsaren blir skillnaden påtaglig; från att ha ett relativt ”korrekt” språk, ger 
meningsfragmenten ett nästan förvirrat intryck. Moelvs bruk av nominalfraserna kan alltså 
syfta till att återspegla en psykisk förändring hos Helga.    

I exemplet ur Glas gör nominalfrasen ”kalla, ljusgrå ögon” till huvudperson. Det är 
alltså inte personen, utan utseendet, som hamnar i fokus:   
 

Kalla, ljusgrå ögon, men med en inramning som gör dem drömmande och djupa. 
 
Det förefaller som om romanerna använder sig av nominalfraser på ett liknande sätt, där tre 
typer av funktioner förekommer: introducerande, sammanfattande och framhävande. När det 
gäller syntaxen, skiljer sig författarna åt. Moelvs reflekterande avsnitt domineras av paratax 
och representerar en mer modern berättarkonst, medan Söderbergs reflekterande jagberättare 
visar likheter med den äldre romankonsten genom att ha en mer hypotaktisk struktur.  
 
  
2.1.4 Syndes  
Syndes innebär hur satser, meningar och ord fogas samman. Det kan ske antingen med 
bindeord (t.ex. och) eller med tecken (t.ex. kommatecken). Polysyndes innebär förknippning 
med många bindeord, medan asyndes saknar bindeord.  

Som Cassirer (1970:137f) påpekar, är det svårt att kalla stilen i Glas för antingen 
polysyndetisk eller asyndetisk, eftersom det beror på vilka avsnitt undersöks. Man kan dock 
slå fast att det förekommer en variation av dem i bägge romanerna. Hos Moelv förekommer 
en tydligare uppdelning mellan de asyndetiska och de polysyndetiska avsnitten, medan 
Söderberg flätar in dem i varandra.   
 Anmärkningsvärt är att de polysyndetiska avsnitten är mer utpräglade i Glas än i Helga  
Här följer ett tydligt exempel på ett polysyndetiskt avsnitt i Söderbergs text: 
 

Men jag är ensam, och månen skiner, och jag längtar efter en kvinna. Jag kunde ha lust att gå till fönstret 
och ropa henne hit upp, hon som sitter ensam på bänken därnere och väntar på någon som icke kommer. 
Jag har portvin och brännvin oh öl och god mat och en bäddad säng. Det vore ju himmelriket för henne. 

 
Förknippningen ter sig lik den i ett annat verk av Söderberg, vilket visar på att bruket av 
polysyndes kan ses som ett av hans stildrag. Som tidigare nämnt, analyserar Holm Martin 
Bircks ungdom. Han uppmärksammar användningen av ”och” då Bircks dröm beskrivs.  
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Holm menar att detta stildrag ger intryck av ”muntlig vardaglighet eller av sagoton” 
(1967:170). Dessa lekfulla avsnitt är nästintill obefintliga i Helga. 

Gemensamt för de båda romanerna är att asyndesen inte har någon tydlig placering; de 
används i avsnitt av både reflekterande och redogörande karaktär. Följande tre avsnitt i Helga 
ger exempel på asyndes. De två första är mer redogörande, medan den tredje är mer 
reflekterande: 

 
En gång mötte jag en sådan mor – det var en helt ung, simpelt klädd kvinna, jag fick för mig att hon var 
mycket fattig, kanske änka eller övergiven av barnets far. 
 
Jag kan inte hjälpa det: Klas ord sårar mig – eller kanske snarare: hans sätt att uttrycka sig, raljant, 
överlägset, nästan hånfullt. 
 
Ibland har jag samvetskval för den känslan; förnuftet säger ju att den är orimlig: John är faktiskt mycket 
omtänksam och älskvärd, även om han i det intima samlivet på något sätt tycks anstränga sig att leva upp 
till, bevisa, sina känslor. Allt blir krampaktigt, tvångsmässigt. 

 
Även om det förekommer bindeord, är asyndesen övervägande. De asyndetiska inslagen gör 
att orden verkar komma som infall. Detta blir särskilt tydligt när Helga radar upp ord (”raljant, 
överlägset, nästan hånfullt”) och (”leva upp till, bevisa”) och (”krampaktigt, tvångsmässigt”). 
Hon tycks söka det ord som förmedlar det hon vill säga, samtidigt som hon verkar vilja 
förstärka det hon har sagt. Asyndesen verkar skapa en ”ordvåg” som ger intrycket av att 
jagberättaren inte censurerar sina tankar.  

Detta tankeflöde är inte lika tydligt i Glas. Det kan dels bero på att ordvågorna inte 
förekommer i samma utsträckning, dels på hans förmåga att variera sig i bruket av de två 
syndeserna. Följande avsnitt ger ett exempel på hur Söderberg använder sig av asyndesen. De 
två första raderna är att beteckna som polysyndetiska, medan den tredje är asyndetisk: 
 

Jag hade ingen religiös tro som höll mig tillbaka, men jag gjorde mig drömmar om kärleken, o, mycket 
vackra drömmar, och jag var viss om att de skulle förverkligas en gång. Jag ville inte sälja min 
förstfödslorätt för en grynvälling, ville inte smutsa ner min mössa. 

 
Följande stycken visar hur är de två meningsbyggnaderna vävs samman i Glas: 
  

Jag sitter vid fönstret och tänker över mitt liv, forskar efter orsaken varför det kom att gå i en så helt 
annan fåra än alla andras, så långt på sidan om allmänna vägen.  
 
Det var förresten onödigt; han känner visst knappt igen mig, och hon såg mig icke, hon var blind av 
lycka. 

 
Asyndesen kan påverka hur läsaren uppfattar tideskeendet, vilket ett avsnitt ur Moelvs text 
ger exempel på:  
 

Jag gick alltså ut för att äta middag; jag sneddade över kyrkogården; jag gick genom gränden; jag 
stannade ett ögonblick framför urmakarens fönster, fick en smilande puckelryggig hälsning av mannen 
därinnanför och besvarade den. 

 
Här fungerar varje skiljetecken som ett ”och sedan” och gör att händelserna verkar ske efter 
varandra i tidsföljd. Detta exempel överensstämmer med Cassirer (1970:38) som menar att 
polysyndes förmedlar skeendena som upplevda som samtidiga i tiden, och asyndes förmedlar 
händelser som sker efter varandra i tidsföljd. I följande stycke ur Glas uppvisar asyndesen 
samma effekt; händelserna upplevs efter varandra i tid:  
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Men det hjälpte inte, jag såg henne alltjämt för mig, såg henne sitta uppkrupen däri soffhörnet och berätta 
hur det gick till, att hon råkade komma så alldeles på galen kant här i världen. 

  
Trots att texterna rör sig mellan asyndes och polysyndes, skiljer de sig åt. Söderbergs text 
uppvisar tecken som gör att växlingen mellan syndeserna osynlig. I Moelvs text förekommer 
en tydligare uppdelning, vilket resulterar i många ”rena” avsnitt. Asyndesen tycks i Helga 
uttrycka ett tankeflöde hos jagberättaren, medan den i Doktor Glas snarare påverkar läsarens 
tidsuppfattning. 
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2.1.5 Resultatsammanfattning för Delanalys 1: 
  

- I båda romanerna förekommer sammanhållande och expressiva skiljetecken. De 
sammanbindande skiljetecknena fogar samman satser och ord, vilket resulterar i långa 
sjok av fraser. De expressiva förekommer i liten utsträckning där utropstecknet skiljer 
sig åt i texterna. Utropstecknet i Helga ter sig inte som lika naturliga 
utropsmarkeringar som i Glas. 

 
- LIX-värdet tyder på att Helga är mer svårläst än Glas, vilket kan förklaras med antalet 

långa ord och meningar. I Helga förekommer ett mer modernt språkbruk, med vissa 
undantag (”icke”). I Glas finns det rikligt med liknelser och metaforer som beskriver 
både karaktärer och miljöer. I Moelvs text förekommer bildspråket inte i samma 
utsträckning, och då endast som miljöbeskrivningar. Den stora andelen 
sammansättningar, verbalsubstantiv och långord gör Moelvs text mer nominal än 
Söderbergs. De nominala avsnitten bidrar till att texten upplevs som mer redogörande 
än reflekterande, vilket kan vara en av förklaringarna till varför Helga upplevs som 
mer distanserad än Glas. 

 
- Meningsbyggnaden i de båda romanerna är övervägande parataktisk, men visar 

skillnader i hur bisatserna är fördelade över texten. Medan Söderberg sprider ut sina 
bisatser över texten, är de i Helga mer koncentrerade till vissa avsnitt. Det finns en 
skillnad i hur författarna använder hypotax och paratax. I Glas tenderar jagets 
reflektioner att ha en hypotaktisk struktur, medan hans redogörelser är mer 
parataktiska. Reflektioner i Helga är i högre utsträckning parataktiska, medan 
redogörelserna växlar mellan att vara para/hypotaktiska. Jagets tankeflöden framstår 
alltså som mer associativa hos Söderberg, medan de framstår som mer genomtänkta 
hos Moelv. Nominalfraser varierar i längd, då både Söderberg och Moelv växlar 
mellan korta och långa nominalfraser som förekommer i tre skepnader: 
introducerande, sammanfattande och framhävande. I Helga verkar de olika typerna 
spegla en förändring i jagets tillstånd, medan de i Söderbergs text verkar vara mer 
knutna till miljön. 

 
- Bägge författarna växlar mellan asyndes och polysyndes. Moelvs växling är mer 

indiskret, i och med förekomsten av ”rena” asyndetiska respektive polysyndetiska 
avsnitt. Detta skiljer honom från Söderberg som flätar in syndeserna i varandra, vilket 
gör att Glas ger intrycket av ha ett jämnare språkbruk. Asyndesen påverkar läsaren på 
två sätt: de redogörande avsnitten påverkar läsarens uppfattning av tideskeendet, 
medan den i de mer reflekterande avsnitten återger ett tankeflöde hos jaget. Det 
sistnämnda är mer pågligt hos Moelv, där de uppradade tankarna upplevs som mer 
”ocensurerade”. 
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2.2. Delanalys 2 – Berättarjaget och perspektivet 
Denna delanalys är inriktad på jagberättarens upplevelser av sin omgivning. 
Kommentardelarna i dialogen illustrerar tydligt hur Glas känslor och intryck kommer till 
uttryck. De blir därför intressanta i jämförelse med Helga och utgör alltså underlaget för 
denna delanalys.  

Undersökningsdelen består av tre avsnitt. För att kunna föra ett tydligt resonemang där 
skillnader och likheter träder fram klart, innehåller varje avsnitt ett utdrag ur vardera romanen. 
Totalt är det alltså sex textpartier som undersöks. Partierna är utvalda utifrån iakttagelser som 
jag anser vara relevanta för hur jaget uppfattar sin omvärld.  

Avsnitt 1 utmärker sig genom att de undersökta partierna återger samma möte. Denna 
motsvarighet finns varken i Avsnitt 2 eller Avsnitt 3. Här följer de sex undersökta 
textpartierna:  
 
          Helga                    Glas 

Avsnitt 1:   s. 13 - s. 19           s. 31 - s. 33  
Avsnitt 2:   s. 52 - s. 56           s. 55 - s. 59     
Avsnitt 3:   s. 88 - s. 92           s. 85 - s. 87 
 
För att ta reda på hur jagberättaren beskriver sig själv och sin omgivning, har jag använt mig 
av begreppet perceptionsförmåga. Perceptionsförmågan kan bedömas på en skala som 
beskriver hur jaget kan röra sig mellan att uppfatta något till att associera fritt. Denna 
glidande skala kan säga något om berättarperspektivet; vem är berättaren – författaren eller 
jaget? Jagberättarens perceptionsförmåga kan beskrivas på tre nivåer som finns representerade 
i olika grad i de båda romanerna. Jaget kan:   

1. registrera 
2. tolka 
3. spekulera 

Registreringen kan ses som den mest grunda av de tre nivåerna och beskriver helt enkelt vad 
jagberättarens gör, hör eller ser: (”Doktor Glas sökte inte min blick”). Här får läsaren ingen 
insyn i jagets inre. Jagberättaren kan sedan tolka sin registrering (”Det slog mig plötsligt att 
han var rädd nu”), och ger därmed en insyn i sina tankar. Den tredje nivån, spekulationen, kan 
ses som en utvidgad tolkning. När jaget spekulerar, kan han/hon dra en egen slutsats, och 
”tolka” sin tolkning (”Doktorn var bestämt en mycket blyg man”). Jaget kan även låta 
tankarna flöda fritt och unna sig fria associationer. Den tredje nivån kan alltså ses som den 
djupaste av de tre, där läsaren får en större inblick i jagets inre. Det faller sig naturligt att 
gränsen mellan tolkning och spekulation är flytande eftersom de båda utgår från jagets inre, 
medan registreringen inte beskriver några tankar. 
 
 
2.2.1 Avsnitt 1  
Jaget i Helga är en registrerande varelse som känsligt observerar sin omgivning, men även sig 
själv. Det blir tydligt då hon beskriver hur hon gråtande faller ihop på Glas mottagningsrum. 
Det råder ingen tvekan om att det är ett känslomässig stark situation. Men här finns inga inre 
tankar som beskriver det. Hon beskriver sig som ”skamsen” och ”ångerfull”, och går sedan 
över till att redogöra för hur hon ”brast i gråt”, ”blundade krampaktigt”, ”hörde hur han reste 
sig”, ”kände hans händer på mina axlar” och ”öppnade ögonen”. Läsaren får därmed ta del av 
vad Helga förnimmer snarare än vad hon tänker. Hon beskriver hur hon kände hans händer 
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och hur hon hörde honom resa sig. Kroppen och känslorna blir därmed utgångspunkt för 
Helgas beskrivning.  

Det råder en kluvenhet mellan hennes känsliga uppfattningsförmåga och hur hon 
mycket noggrant redogör för det hon uppfattar. Dels beskriver hon hur hon både känner och 
hör, dels beskriver hon sig som om hon stod utanför och iakttog sig själv. Romberg som 
undersökt berättarperspektivet i jagromaner, menar att författaren kan avslöja sin närvaro: 
 

If for one moment the author drops the mask of the narrator and records some detail which transcends the 
horizons of the narrator, the reader has the right to react with the question: how can the narrator know 
that? (1962:60) 
 

Här vill jag återkoppla till hur jaget beskriver hur hon ”blundade krampaktigt”, som tydligt 
visar hur författaren griper in, och alltså inte lyckas gömma sig bakom den fiktiva berättaren 
Helga. Att en jagberättare använder sig av ”krampaktigt” i en beskrivning av sig själv, klingar 
falskt. Det verkar mindre troligt att den som blundar skulle beskriva det som ”krampaktigt”. 
Det är snarare ett adverb som någon skulle använda för att beskriva hur någon annan 
blundade. Adverbet har en alltför stor distans till det egna jaget, i synnerhet om det inte följts 
av något i stil med ”så att ögonlocken vitnade”. Genom att lägga till subjektiv beskrivning, 
hade jaget återtagit sin plats, författarens närvaro hade jämnats ut och jaget skulle återta 
berättarpositionen.  

Konstrasten mellan situationen och hur Helga beskriver den, gör att det skapas ett glapp 
mellan henne och hennes ord. Texten uppvisar drag som tyder på att det inte är Helga som 
talar. Detta antyder att författaren skiner genom, vilket skapar en viss distans mellan jaget och 
läsaren. Ytterligare ett exempel som kan ses som en indikation på författarens närvaro, finns i 
följande stycke där Helga beskriver Glas:  

 
Det slog mig plötsligt att han var rädd nu. Rädd för att ha ställt en ogrannlaga fråga. Doktorn var bestämt 
en mycket blyg man. 
 

Helgas bruk av ”doktorn” faller sig inte naturligt med den subjektiva reflektionen i föregående 
mening. Här tycks den sista meningen sägas av författaren som vill beskriva Glas karaktär för 
läsaren. Det sker alltså ett perspektivbyte från jaget till författaren.  

Då Helga beskriver Glas, använder hon sig främst av registreringar (”han bjöd mig med 
en handrörelse att sitta”, ”när han äntligen lyfte blicken och betraktade mig vänligt men 
uppfodrande”, ”doktorn stod kvar”, ”Glas såg frågande på mig”). I den största delen av 
hennes beskrivning får läsaren alltså inte reda på vad hon tänker. Det är först då hon tolkar 
sina registreringar som läsaren får en skymt av hennes inre. Detta sker då hon beskriver 
doktorns blick:  

 
Här kunde jag se hans blick mörkna och skärpas. Doktorn började bli irriterad. 

 
 Följande stycke ger ytterligare ett exempel på hur Helga registrerar och tolkar: 
  

Han som annars aldrig brukade vara så talför tycktes nu med ens överraska sig själv med denna ovärdigt, 
fladdriga mångordighet och lämnade missbelåtet hummande meningen oavslutad.  

 
Helga tolkar (”tycktes nu med ens överraska sig själv”) sin registrering (”lämnade missbelåtet 
hummande meningen oavslutad”). Genom ”Han som annars aldrig brukade vara så talför” får 
läsaren reda på att Helga känner till honom sedan tidigare. Det är information som inte är lika 
bunden till Helgas registrering och kan ses som en nivå som rör sig nära spekulationen.  

Det finns ett tydligare exempel på hur Helga uppvisar ett friare tänkande genom att 
utvidga sin tolkning till att spekulation. Från att ha registrerat (”Doktorn mötte inte min 
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blick”) och tolkat (”Det slog mig att han var rädd nu”), kan meningen ”Rädd för att ha ställt 
en ogrannlaga fråga” ses som en övergång från tolkning till spekulation. Den pendlar mellan 
tolkning och spekulation eftersom hon börjat tolka sin tolkning (”att han var rädd”). Hon tar 
sin tolkning ytterligare ett steg genom att dra en egen slutsats (”Doktorn var bestämt en 
mycket blyg man”). Detta avsnitt innehåller alla tre nivåerna, där Helga går från att registrera 
till att tolka, och slutligen till att spekulera.  

I Glas finns ett liknande stycke som innehåller alla tre nivåerna. Men trots den lika 
uppbyggnaden med de tre nivåerna, skiljer den sig från Helga genom att Glas spekulation är 
friare. Han beskriver Helga som en kvinna ”med hjärtat överfullt av lust och elände, en ung 
kvinnoblomma med doft av kärlek omkring sig och med blygselrodnad över att doften var så 
äktig och stark”. Här målar han upp en bild av Helga och låter associationerna flöda fritt. 
Läsaren får en insyn i Glas och kan lättare närma sig honom. Glas beskriver sig själv främst 
genom sina inre tankar, som ofta är inre kommentarer till vad Helga säger (”Jag kunde inte 
undertrycka ett leende. Vilken inpiskad gammal skojare!”). 

Liksom hos Moelv förkommer det registreringar. Glas beskriver hur Helga ”kom sent 
denna gång”, ”steg in och blev stående”, ”drog djupt efter andan” och ”rodnade lite”. Glas 
fortsätter med att tolka då han hör henne tala ”men med en liten darrning på rösten, som om 
hon var nära till tårarna”. Ett annat exempel är då han tror att hon såg hans leende och ”tror att 
hon missförstod det”. 

Det är alltså i spekulationerna som den största skillnaden finns. I Glas tillåts den 
manliga jagberättaren att spekulera; han målar upp bilder av kvinnan han älskar och låter 
tankarna flöda fritt. Hos Moelv råder snarare det motsatta; här verkar Helgas främsta roll vara 
att se och konstatera. Texten visar alltså drag av en distans mellan läsaren och jagberättare. 
Detta blir särskilt tydligt vid en jämförelse av hur Glas jagberättare tillåts återberätta vad 
andra karaktärer säger. Istället för att låta Helga tala, för Glas hennes talan: ”hon mindes allt 
jag sagt”, ”hon hade aldrig hört någon tala så förr, ”sedan dess hade hon sett upp till mig, och 
det var därför hon nu hade fått mig att anförtro sig åt mig.” Denna tillgång till den andra 
karaktären är sällsynt i Moelvs text. De manliga karaktärerna beskrivs endast med vad Helga 
ser och hör, men hon tänker inte fritt om dem. Författaren låter alltså inte jagberättaren föra 
sin egen talan.  
 
 
2.2.2 Avsnitt 2 
I det här avsnittet får läsaren större inblick i Helgas inre genom att hon beskriver sina tankar i 
kontrast till Avsnitt 1. Det finns även inre kommentarer till det hon uppfattar (”Det här var 
något annat!”, ”Det här var levande kunskap!”). Dessa kommentarer gör att läsaren får en 
inblick i vad hon tänker  

Då Helga beskriver sin omgivning, gör hon det främst genom registreringar där hon 
beskriver det hon ser: ”Klas böjde sig bakåt, vägde på stolen, svarade i mitt ställe, med sitt 
vanliga sneda leende.” Hennes beskrivning av kvinnorna är till en början korta (”femtioåriga 
Gertrud”, ”de betydligt yngre eldsjälarna Elisabeth och Sigrid”). Helga ger inte uttryck för 
något som avslöjar vad hon känner inför dem och blir därmed en registrerande betraktare. 
Längre fram i avsnittet visar hon, genom en inre tanke, vad hon tycker om dem (”jag känner 
en sådan bitter avund vid anblicken av dessa självmedvetna, självsäkra kvinnor. Hur de lyser 
av energi och beslutsamhet! Hur deras talekonst brinner av övertygelse!”). Helga gör en, 
något svag, tolkning med ”Jag antar att i synnerhet den sidan hos kvinnorörelsen lockar Klas 
Recke” eftersom hon lägger till registreringen ”att han faktiskt har samlat en grupp män kring 
sig”.   

Även här är det tydligt att författaren valt att låta Helga förmedla sina känslor via sin 
kropp. Hon beskriver hur det ”hettade i kinderna” och att hon ”rodnade långt ner på halsen”. 
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När hon blir ställd en fråga beskriver hon hur hon ”mumlade och stammade och rodnade”. 
Läsaren snarare känner henne än förstår henne.  

Den fysiska beskrivningen är särskilt påtaglig i stycket då hon berättar ett minne. 
Minnet utgör egentligen den enda spekulationen i avsnittet. Då hon beskriver att hon ”kände 
värmen från hans kropp", "ville slita sig loss", och "men skälvande invärtes" inbjuder Helga 
läsaren att känna tillsammans med henne. Hon beskriver också hur hennes ”bröst spände" och 
hur hon kände ”hans breda händer mot mina magra höfter”. Moelv tycks begränsa Helga till 
att hennes enda sätt att uttrycka sig är via sin kropp. Hennes oförmåga att förmedla sina 
känslor gör henne till en passiv iakttagare som inte kan inkräkta på några av de manliga 
karaktärernas områden.  

Dessa fysiska beskrivningar är frånvarande i Glas. Istället utgår beskrivningarna från 
hans inre; genom tankar och spekulationer visar han vad han tänker och känner. De flesta av 
Glas beskrivningar (”vände honom ryggen och lät honom prata”, ”bad honom ta av rock och 
väst”, ”under de sista orden, satte jag stetoskopet mot hans bröst, bad honom vara tyst”) för 
honom vidare till ett antagande som närmar sig spekulerande (”Det var ingenting märkvärdigt 
jag fick höra, bara den lilla oregelbundenhet i hjärtrörelserna som är så vanlig hos en äldre 
man. Det kan komma ett slaganfall en dag, det vet man aldrig, men det är ingen nödvändighet 
eller ens någon särskilt hotande sannolikhet”). Då Glas beskriver sin omgivning, berör han 
alla tre nivåer, vilket beskrivningen av Gregorius ger exempel på:  

 
Det gråbleka, slappfeta ansiktet låg i fåraktigt fromma veck.  
 
Han såg ohygglig ut, medan jag talade – han fick ett slags färg i ansiktet, men ingenting rött, bara grönt 
och gredelint. 
 
 Han var så förfärligt ful att se på, att jag måste vända mig bort. 
 

Glas går vidare med en tolkning:  
 
Min nyckfulla promenad över golvet och min långa tystnad hade redan imponerat på honom och gjort 
honom mjuk. 
 

Därefter börjar han spekulera och målar upp en bild av pastorn:  
 
Han må vara en räv eller får – tänkte jag – också en räv är dock alltid mycket dummare än en människa.  
 
Han är ju van att prata jämt, i kyrkan, i sällskap, i sitt hem; han har en avgjord begåvning för att prata, och 
troligtvis var det just denna lilla talang som först drog honom till hans yrke.   
 
Han skulle nog helst ha velat fortsätta en stund till med sina nattvardsbaciller för att sedan plötsligt se på 
klockan och rusa på dörren. 
 

Påtaglig är skillnaden hur jagberättarna hos Moelv och Söderberg tillåts uppfatta sin 
omgivning. Glas både registrerar, tolkar och spekulerar, och det är just spekulationerna som 
skapar en rikare bild av både jaget och hans omgivning. I Helga verkar de övriga karaktärerna 
stå självständiga från berättarjaget, medan de i Glas verkar existera via jaget. Med andra ord 
tycks Moelvs jagberättare inte ha samma makt över karaktärerna som jaget hos Söderberg.   
 
 
2.2.3 Avsnitt 3 
Det här avsnittet utmärker sig genom att Helga beskriver Klas nästan enbart med 
registreringar, förutom när hon tolkar att ”han inte önskade vidareutveckla det känsliga 
ämnet”. Hon svävar inte ut i associationer, utan beskriver honom med registreringar (”nu var 
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hans leende försonande milt”, ”så blev han åter allvarlig”). Hon beskriver hur han ”log sitt 
mefistoleende”, ”skakade uppgivet på huvudet” och hur han ”fnyste”, ”svarade syrligt” och 
”suckade uppgivet”. Med ”sitt” i ”sitt Mefistoleende” markerar Helga sin personliga relation 
till Klas, men annars skulle dessa beskrivningar kunna vara formulerade av en tredje person. 
Helgas korta, nästintill kalla, sätt att beskriva Klas för tankarna till ”den andra rösten” som 
nämndes i Avsnitt 1. Bristen på spekulationer, och därmed en inblick i jagets inre, skapar en 
distans mellan läsaren. Detta visar att Helga beskriver sin omgivning med en extern 
fokalisation (Broman 2005:49f).  

Även om det råder delade meningar om huruvida begreppet kan appliceras på 
jagromaner, anser jag att begreppet lämpar sig för denna iakttagelse. Genom att Helga 
registrerar snarare än spekulerar, upplever jag det som att hon står utanför sig själv och 
beskriver förloppet utifrån. Hon tycks beskriva sig själv som att hon är sedd, snarare än att 
hon ser. Med andra ord resulterar Helgas registrerande perceptionsförmåga i att jagberättaren 
beskriver sig med extern fokalisation. Att författaren lyser genom jaget blir särskilt tydligt då 
avsnittet inte skulle ändras avsevärt om ”jag” byttes ut mot ett namn.  

Det är inte bara Klas som beskrivs på ett redogörande sätt. Helga förmedlar sina egna 
känslor kortfattat (”jag försökte låta oberörd”, ”fann det lämpligt att byta ämne”, ”jag kände 
en plikt att försvara mina anfäder”, ”lät mig inte nöja”). Dessa tankar fungerar som ett slags 
svar på dialogen, vilket visar på att dialogen är överordnad henne. Den enda beskrivningen 
som sticker ut är ”Jag är ju halvjudinna”. Kommentaren är påtaglig eftersom den inte fungerar 
som en kommentar till dialogen, utan istället uttrycker en tanke.  

I Glas är både replikerna och kommentardelarna längre. Läsaren får ta del av hans inre 
tankar (”Det sista kom så förbluffande att jag satt svarslös. Ända tills jag hörde honom nämna 
mitt namn trodde jag att han talade om sig själv”).  

Påtagligt är jagets målande beskrivning av sin omgivning. Sättet på vilket Glas målar 
upp en bild Markel skiljer sig tydligt från Helgas ”ytliga” beskrivning av Klas. Med avstamp i 
registreringen ”Markel teg” går Glas över till att både tolka och spekulera: 

 
 Han såg allvarlig och sorgsen ut. Åtminstone föreföll det mig så efter vad jag kunde se av hans ansikte 
där i dunklet under det rödrandiga suntältet, och då han drog en tändsticka för att få eld på sin slocknade 
cigarr slog det mig att han blivit gammal. Han kommer att dö mellan fyrtio och femtio, tänkte jag för mig 
själv. Och han är visst för resten redan ett gott stycke över fyrtio. 

 
Beskrivningen av Helga är lika uttrycksfull och visar hur Glas rör sig från registrering till 
spekulation: 
 

Hon bar en enkel svart dräkt. Hon gick varken långsamt eller fort, och hon såg varken åt höger eller 
vänster. Ja, hennes gång… Jag måste ofrivilligt sluta ögonen, då hon gick förbi. Hon har en gång som en 
som går mot sitt öde. 
 
Men hennes väg är förvisso tung ändå, det måste den vara. Världen är inte god nog för dem som älska. 
Och in i mörkret bär det ju alltid till sist, för dem och för oss alla. 

 
Detta avsnitt visar att Helgas ytliga beskrivning av sin omgivning står i motsats till Glas 
innerliga skildring av sina upplevelser. Med närvaron av registreringar och frånvaron av inre 
tankar tycks Helga varken få tillgång till de andra karaktärernas eller sitt eget inre. Med andra 
ord uttrycker sig jagberättaren med extern fokalisation som talar mot jagformen och på så sätt 
synliggör Moelv. Söderberg lyckas däremot gömma sig bakom sin fiktiva jagberättare som 
tillåts att tänka fritt kring personerna i sin omgivning. Med spekulationer som ger inblick i 
jagets inre tycks Glas uttala sig med intern fokalisation som gör dagboksformen trovärdig.    
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2.2.4 Resultatsammanfattning för Delanalys 2: 
 
- Även om bägge romanerna innehåller alla tre perceptionsnivåerna, representeras de i 

olika grad. Påtagligt är att registreringarna i Helga är övervägande. I Avsnitt 1 utvidgas 
några av dem, medan Avsnitt 3 nästan är helt ”ren” från tolkning och spekulation. I 
Glas representeras de olika nivåerna relativt lika i de undersökta avsnitten. Söderberg 
har alltså en jämn användning av perceptionsnivåerna till skillnad från Moelv. Med 
andra ord förhåller sig Söderberg likadant till jagberättare, medan Moelv har ett mer 
ojämnt förhållningssätt till jaget. 

 
- I Helga innebär närvaron av registreringar en frånvaro av spekulationer. Det är 

sällsynt att Helga utvidgar det hon förnimmer till en tolkning eller spekulation. Glas är 
däremot rik på spekulationer och associationer, vilket gör att läsaren får inblick i 
honom och hans omgivning. Spekulationerna påverkar i synnerhet jagets, och därmed 
läsarens, bild av sin omgivning. Med bristen på spekulationer tycks Helgas 
beskrivning av andra karaktärer vara begränsad. Hon tillåts inte att spekulera fritt, utan 
förmedlar endast det hon förnimmer.   

 
- Påtaglig är Helgas fysiska beskrivning. Medan Glas upplevelser beskrivs via hans inre, 

förmedlar Helga sina upplevelser utifrån sin kropp. Hon beskriver sig själv utifrån sin 
kropp och ger läsaren en ”fysisk” upplevelse. Detta skapar en distans mellan Moelv 
och berättarjaget. Överlag finns det inte många tankar representerade hos Helga. Hon 
beskriver i viss mån vad hon tänker, men beskrivningen av hennes inre liv är 
begränsad. Det motsatta råder hos Glas, som delar med sig av sina tankar. Det blir 
således lättare för läsaren att närma sig honom än att komma nära Helga.  
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2.3 Delanalys 3 – Narrativ struktur 
I denna analysdel undersöks romanernas narratologiska kronologi och fördelningen av dialog 
och berättande partier.  

Kronologin avser här den ordning som händelserna i Moelvs respektive Söderbergs 
berättelse äger rum. Jag använder mig av Genettes termer order (i vilken ordning berättelsen 
äger rum) och duration (hur berättelsen rör sig framåt). Jag hänvisar till Ulf Olsson som 
använder sig av Genettes teorier i sin analys av den narrativa strukturen i Birgitta Trotzigs 
roman De utsatta. Liksom Olsson har jag använt mig av Genettes terminologi där berättelse, 
historia, anakronier är några nyckelord. Den återgivna eller citerade dialogen eller 
monologen kallas för scenen (Olsson 1988:180).  

I analysen kommer jag även att beröra mimesis och diegesis. Diegesis är ett 
komprimerat berättande och kan delas upp i två delar, där den ena är kopplad till beskrivning, 
och den andra till berättelsen. Mimesis är en efterhärmande berättelse och avser främst 
karaktärernas tal och tankar, genom yttre och inre monologer eller i dialoger med andra 
(Ibid:198).  
 
 
2.3.1 Berättelse och historia  
För att kunna analysera ordningen och rörelsen bör skillnaden mellan romanens historia och 
berättelse förtydligas. Historien kan liknas vid den röda tråden i en roman. Det är detta 
förlopp som utgör stommen för berättelsen, och kan ses som romanens handling. Hallberg 
(2004:56) kallar detta förlopp, reducerat till huvudmoment, för verkets fabel, och jag 
använder mig hädanefter av denna term.  

I Helga och Glas är det samma fabel som berättas, medan berättelsen, alltså läsarens 
transportsträcka genom förloppet, skiljer sig åt. Jag har delat upp fabeln i vad jag anser vara 
sex huvudmoment, där allt som ”blir över” kan räknas till berättelsen: 

 
1. Kvinna ber sin läkare om hjälp. Hon är sexuellt förtryckt i sitt äktenskap. 
2. Läkaren ger maken falsk diagnos, och skickar iväg honom till en kurort.  
3. Kvinnan söker upp läkaren igen. Då maken återvänt, är livet tillbaka i samma spår.  
4. Maken dör. 
5. Kvinnan blir lämnad av sin älskare. 
6. Läkaren och kvinnan tappar kontakten. 

 
Motiveringen för denna lista är alltså att skilja historien, fabeln, från berättelsen, läsarens 
transport mellan fabelns sex huvudmoment. 

Rent konkret kan två typer av avsnitt urskiljas: de redogörande, som driver en historia 
framåt, samt de berättande som målar upp bakgrund och beskriver jagets tankar. De 
redogörande delarna kan alltså kopplas ihop med berättelsens historia, medan de berättande 
delarna utvidgar historien genom att bland annat beskriva karaktärer, bakgrunder och miljöer. 
De fungerar som utfyllnad, men en nödvändig sådan, eftersom de gör att läsaren förstår 
handlingsförloppet och får grepp om karaktärerna. Ofta varvas de olika avsnitten i ett och 
samma kapitel, och jag benämner det därför med den övervägande delen. 
En anmärkningsvärd skillnad mellan författarna är bruket av redogörande avsnitt, alltså 
avsnitt av en mer dynamisk karaktär. Helga innehåller 30 % drivande avsnitt, till skillnad från 
Glas som har 16 %. Detta visar på att Söderberg använder sig mer av berättande avsnitt som 
inkluderar tankar, tillbakablickar och porträtt av andra karaktärer, vilket stämmer överens med 
iakttagelserna i Delanalys 1. Här är det i synnerhet Glas inre monologer som får utrymme, 
vilket jag återkommer till.   
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2.3.2 Ordningen  
Historien är de händelser som berättelsen skildrar. I sin undersökning tar Olsson fasta på 
osammanfallet mellan dessa två. Där berättelsens och historiens ordning går isär, bildas det 
”glapp”, så kallade anakronier. De kan ta sig olika uttryck, där jag anser att proleps och 
analeps visar upp skillnader som är av värde för analysen. Proleps är en framåtblick, och 
syftar på en händelse som äger rum efter den punkt i berättelsen läsaren befinner sig i nu 
(Olsson 1988:171ff). Analepsen pekar åt motsatt håll och är ”varje frammanande i efterhand 
av en händelse tidigare än den punkt i historien där man befinner sig” (Genette 1980:48). 
Bägge dessa narrativa figurer kan ta sig i uttryck på olika sätt, vilket jag kommer att ge 
exempel på.  

Bägge romanerna kretsar kring ett jag som berättar en historia. Den renaste formen av 
ett nu är då jaget tänker i presens, då det ger intrycket av att läsaren får ta del av jagets tankar 
i ”skrivande stund”. Handlingen utspelar sig alltså inte i ett nu, utan läsaren får den berättad 
för sig.  

Handlingen i Helga tar sin början i första kapitlet, och läsaren får, genom tillbakablickar 
och beskrivningar, reda på bakgrundsfakta om de olika karaktärerna. Berättelsen tar sin början 
10 juni och avslutas ett halvår senare. Berättelsen är alltså kronologisk på en övergripande 
nivå, men innehåller nutid och referenser framförallt bakåt i tiden. Jaget är berättaren, vilket 
resulterar i att det alltså är jagets inre som utgör en huvudfåra för berättelsen, medan själva 
historien framställs genom bland annat återblickar och dialoger. Med andra ord är det jaget 
som är läsarens transportsträcka mellan de ovan nämnda punkterna.  

Påtagligt är frånvaron av prolepserna. Det kan förklaras med att dagboksformen mister 
sin trovärdighet om jaget talar om händelser som inte ännu ägt rum eftersom anteckningarna 
är nedtecknade i ”skrivande stund”. Frekvent är däremot bruket av analepser, vilket lämpar 
sig bättre för dagbokens form eftersom jaget delar med sig av återblickar och bakgrunder. 
Analepsens främsta funktion verkar vara att göra jaget och andra karaktärer fattbara för 
läsaren. Moelv låter jaget formulera några frågor som en slags ingång till en analeps där hon 
redogör för sin uppväxt och hur hon träffade Gregorius (”Hur är jag själv beskaffad? Hur har 
jag blivit den jag är?”). Här har en lucka täppts till då läsaren annars kunde ha ifrågasatt jagets 
handlande. Därefter följer en beskrivning av Gregorius: hur jaget hamnade i det äktenskapet. 
Med ”nu” i ”nu blev det alldeles tvärtom” återgår berättelsen till sin huvudfåra, samtida med 
historien. I och med att nutiden spinner vidare på analepsens innehåll, att Gregorius tar sig 
äktenskapliga friheter, ”fullbordas” analepsen. Ytterligare ett exempel följer här: 
 

Denna hetta – måtte det komma en urladdning. Jag är åskrädd och jag skäms för det. 
 
Här befinner sig läsaren i ett nu. Med ”mor var åskrädd, mormor också” sätts en analeps i 
rörelse som beskriver jagets är rädsla för åskan.  

Dessa exempel visar på hur analepserna har möjlighet att ge en bakgrund till en 
karaktär, i detta fall jaget. Analepsernas värde ligger i deras förklaringskapacitet genom att 
fylla i luckor där det behövs och på så sätt referera till något utanför historien. I detta fall ger 
de en bakgrund till jagets uppväxt samt förklarar jagets rädsla för åska.  

Hos Söderberg har analepserna en liknande funktion. Några av återblickarna har en 
förklarande funktion, men de verkar även ha för avsikt att utvidga Glas person och göra 
honom till en mer fattbar karaktär. De tycks inte vara lika nödvändiga för att förstå historien, 
utan tjänar snarare som en beskrivning som ökar läsarens förståelse för jaget. Ett exempel på 
en sådan analeps är den som beskriver hans första kärlek. Den sätts i rörelse genom en 
”midsommarnatt, denna underliga, bleka natt” som för tankarna till en natt i hans ungdom. 
Denna analeps skiljer sig från de andra eftersom den är längre och rik på detaljer, vilket 
följande stycke ger exempel på:  
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Jag höll ännu alltjämt hennes hand i min, jag tror också att jag vågade smeka den sakta. Jag betraktade 
henne förstulet och såg, att hennes hy glödde i nattens blekhet och ögonen stodo fulla av tårar, men hon 
grät icke, hon andades jämnt och lugnt. 

 
Söderberg verkar vilja framhäva att detta minne har format Glas person. Med sina detaljer 
verkar den ligga nära nuet, vilket förhöjer betydelsen av den. Liksom Moelv blir även denna 
analeps fullbordad genom styckets sista mening som gör att läsaren återvänder till nuet:  
 

Midsommarnatt, ljusa blå natt, du var ju dock förr så luftig och yr, varför ligger du nu som en ångest över 
mitt bröst? 

 
Gemensamt för de båda författarna är på vilket sätt deras analepser sätts i rörelse. Detta 
mönster – jaget får syn på något som triggar igång en analeps – återkommer genom 
romanerna. Hos Söderberg exemplifieras detta genom att Glas får besök av en kvinna som vill 
göra abort. Genom ”den första glömmer jag aldrig” kommer en analeps igång. På samma sätt 
beskriver Moelvs jag hur läkarens händer är ”mjuka och varma”, vilket följs av en analeps där 
jaget berättar om sin barndoms läkare.  

En annan gemensam nämnare är analepsernas mimetiska funktion. I Glas fungerar 
analepsen som en förklaring till varför Glas känner för kvinnan som ska göra abort. På samma 
sätt förklarar analepsen att Helga har ett barndomsminne som gör att hon just beskriver Glas 
händer som ”mjuka och varma”.  

Bägge analepserna har alltså en förklaringskapacitet. Genom att referera till händelser i 
Glas respektive Helgas liv som befinner sig utanför historien, stärker analepsen den 
”referentiella illusionen” och därmed stärks berättelsen som efterbildning.  
 
 
2.3.3 Rörelsen  
Hittills har förhållandet mellan berättelse och historia undersökts. I Moelvs text tycks 
analepsernas funktion vara att öka läsarens förståelse av historien och ge en förklaring till 
karaktärernas handlande. Denna funktion finns, men är inte lika uttalad, i Söderbergs text. 
Istället verkar analepserna vilja utvidga jagets person.   

Detta avsnitt avser att se närmare på hur berättelsen rör sig framåt. Som tidigare nämnt 
kan berättelsen liknas vid en transportsträcka. Läsarens resa kan beskrivas med hjälp av 
Olssons bruk av Genettes terminologi. Genette delar in den narrativa rörelsen i fyra former: 
ellips (brott i berättelse, men upptar tid i historien), scenen (återgiven/citerad 
dialog/monolog), den deskriptiva pausen (upptar tid i berättelsen men ingen i historien) och 
summeringen (sammanfattning av historien, tar alltså mindre tidsrymd än historien) (Olsson 
1988:180f). 

Varken ellips eller summering används i särskilt stor utsträckning i Helga, medan den 
explicita ellipsen förekommer på några ställen hos Söderberg (”så gick år efter år, och livet 
gingo förbi”). Något som förekommer frekvent i båda texterna är den deskriptiva pausen. Den 
ger berättelsen möjlighet att stanna upp handlingen för att beskriva karaktärer och deras 
bakgrund. Ett tydligt exempel hos Moelv är då jaget beskriver Klas.   

 
Doktorn såg när jag stack mig undan i förra veckan, det vet jag nu 
 – och jag är också övertygad om att han såg Klas och mig just när vi kom ut. 
 

Från att beskriva hur de blev upptäckta stannar berättelsen upp för att beskriva Klas närmare:  
 

Klas är egentligen något av en dubbelnatur. 
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Här uppehålls nuet för att läsaren ska få mer information om en karaktär. En annan typ av 
beskrivning skildrar Anne närmare, där ingången till den deskriptiva pausen markeras så här: 

 
Olyckligtvis råkade jag tillägga att om det blev för ensamt, kunde jag ta upp kontakten med Anne. 

 
Genom ”olyckligtvis” lämnas läsaren osäker på varför jaget tycks ångra sig då hon nämner 
Annes namn. Det bildas alltså en lucka i berättelsen. Här fungerar den deskriptiva pausen som 
en ifyllnad av denna lucka:  
 

Anne är släktens svarta får, men för mitt liv fick hon en helt avgörande betydelse. Hon är den enda riktiga 
väninna jag någonsin haft.  

 
Läsaren får inte svar på varför Anne har ett dåligt rykte, men användningen av ”olyckligtvis” 
får sin förklaring. Berättelsen återvänder sedan till huvudfåran genom nuet i ”nu kan jag få för 
mig att Klas Recke indirekt spelade en viss roll, när vi kom ifrån varandra”.  

Dessa två exempel visar på att de deskriptiva pauserna har en mimetisk funktion i den 
meningen att de berättar något som existerar utanför diegesis, alltså visar att de är en del av en 
större värld. För att karaktärerna ska bli mer ”fattbara” för läsaren, är de alltså nödvändiga. 
Detta stämmer överens med Olssons definition av funktionen hos den deskriptiva pausen: ”att 
framställa de diegetiska förutsättningarna för historiens personer och deras handlingar” 
(1988:183).  

De narrativa rörelserna används alltså på ett likvärdigt sätt av författarna. För att 
undersöka texterna närmare, har två stycken ur vardera romanen valts ut. Valet föll på dessa 
avsnitt eftersom de ger en bra bild av respektive romanen. Först följer en analys av Helga  
(s. 21 – s. 25), därefter Glas (s. 89 – s. 91). 
 
 
2.3.3.1  Helga 
I Helga inleds kapitlet med ”Doktorn såg mig – och jag är helt övertygad om att han såg 
Klas.” Denna sats verkar främst fungera som en ingång till att i följande stycken beskriva 
Klas (”Klas är väl egentligen något av dubbelnatur”). Dessa avsnitt uppehåller handlingens 
rörelse, och visar exempel på en deskriptiv paus. Berättelsen går därefter över till att låta jaget 
beskriva sina tankar, i form av scen och inre monolog: ”Varför pendla mellan hopp och 
förtvivlan?” Stycket rör sig, via scenen, från den deskriptiva pausen till berättelsens nu. 
Därefter följer scenen som närmar sig en inre monolog då jaget ställer sig själv några frågor 
(”Hur är jag själv beskaffad? Hur har jag blivit den jag är?”). Dessa frågor sätter igång en 
analeps där jaget beskriver sin barndom och sin första kärleksupplevelse.  

I följande stycke påbörjas ett nytt tema: att beskriva Gregorius. Här använder sig Moelv 
av summering, för att beskriva deras relation. Deras möte beskrivs i stora drag, och 
”summeras” genom att på drygt tio rader redogöra för deras relation. Jaget beskriver hur de 
träffades genom familjen, och hur hon kände ett stort förtroende för honom. Med ”nu blev det 
alldeles tvärtom” återvänder läsaren till det nu där läsaren befann sig i kapitlets början.  

Berättelsen fortsätter att handla om Gregorius genom att beskriva hans tidigare fru, 
vilket visar på styckets andra exempel på en deskriptiv paus: (”Nej, några anletsdrag kan jag 
inte se, men jag tror att Katarina Gregorius var mager, blev och stram med den tomma kalla 
blicken hos en människa som inte förmår känna sorg ens över sin olycka”.) Detta avsnitt 
verkar ha som främsta avsikt att beskriva Helgas bakgrund och kärlekshistoria, där den 
sistnämnda går över i en beskrivning av Klas och Gregorius. Bakgrundsteckningen upplevs 
som en aning krystad, eftersom Moelvs avsikt verkar ha varit att täcka in hela Helgas 
bakgrund i ett sjok. Jaget ges inte utrymme för att förmedla några inre tankar, utan här är det 
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främst fakta. Detta sänker jagets trovärdighet något, då avsnittet upplevs som att Moelv 
informerar läsaren om Helgas bakgrund, snarare än att det är Helga som berättar om den. 
 
 
2.3.3.2  Glas  
Avsnittet inleds med att läsaren befinner sig ett nu (”Det är månsken. Alla mina fönster står 
öppna”). Jaget beskriver därefter hur han hittat en bok med ett visitkort med namnet ”Eva 
Mertens” som bildar tema för följande avsnitt. Härefter avlöser de deskriptiva pauserna 
varandra. Handlingen stannar upp då jaget minns hur Mertens talade om just den boken. 
Berättelsen tycks fortfarande stå stilla då avsnittet följs av en deskriptiv paus tillsammans med 
en inre monolog med frågor (”Är jag nu mycket dum om jag tror, att hon är litet förtjust i 
mig?”). Därefter följer en beskrivning av hennes utseende (”Hon har två klara, uppriktiga blå 
ögon och ett rikt brunt hår”).  

Handlingen återupptas med ”Jag sitter och ser på det enkla, korrekta kortet”. Läsaren 
hålls kvar i berättelsens nu, men tar nu del av jagets inre tankar (”Jag undrar vilken bild hon 
kan ha gjort av mig”) och frågor (”Är jag en god man? Skulle jag kunna bli hennes goda 
man?”). Först i sista stycket återanknyter berättelsen till kapitlets första rader (”Men jag är 
ensam, och månen skiner, och jag längtar efter en kvinna”). Genom att läsaren både börjar 
och slutar i berättelsens nu, blir analepsen fullbordad. 
 
Dessa två analyser visar att författarna använder sig av liknande narrativa grepp. Söderberg 
håller sig till att skriva om Mertens. Det finns inte samma ”faktaspäckade” skildring som hos 
Moelv, vilket antyder att Söderberg begränsar sig till det som han anser vara relevant för detta 
avsnitt.  
 När det gäller talet i romanerna, förekommer yttre dialog och inre monolog, men i olika 
grad. Påtagligt är att den yttre dialogen, som Genette kallar för scenen, överväger i Helga 
medan det inre talet dominerar i Glas, vilket faller sig naturligt med dagboksformen.  

Den reflekterande tonen blir extra tydlig med de frågor som jaget ställer sig själv. Här 
följer två exempel där det första är från Glas, och det andra från Helga. 
 

Vem är den lycklige? Det har jag nu frågat mig sedan i förrgår? 
 
Preparatet, tänkte jag. Den höga dosen. Kunde Glas ha fattat misstankar om den egentliga dödsorsaken – 
och vad skulle han i så fall tro om mig? 

 
En väsentlig skillnad är att Moelv ofta låter dialog- och monologformerna vara avskilda från 
varandra. Han använder sig alltså av bägge formerna, men blandar dem inte i ett och samma 
avsnitt.   

Den inre monologen förekommer i mindre utsträckning i Helga, och finns då främst i 
avsnitten av mer reflekterande karaktär, medan den i Glas förekommer i avsnitt av både 
berättande och redogörande karaktär. Detta blir särskilt tydligt i avsnitten med yttre dialog. 
Moelv håller sig till direkt tal, medan Söderberg låter de olika framställningsformerna flätas 
in i varandra. Här följer ett exempel ur Glas: 

 
Akta dig, präst, du känner mig inte, mitt samvete har inte den ringaste likhet med ditt, jag är min egen 
domare, jag är av en människosort som du inte anar att den finns till! 
Satt hon verkligen och lyssnade på mina tankar? Det gick en lite isning igenom mig, när jag plötsligt 
hörde henne säga: - Jag skulle kunna döda den mannen. 

 
I Glas tycks alltså olika framställningsformer ackompanjera varandra i form av en inre 
monolog samt en yttre dialog. Det skiljer Söderberg från Moelv som i större utsträckning 
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begränsar sig till den yttre dialogen. Återkommande i Helga är hur Moelv varvar yttre 
dialoger med kommentardelar: 
 

– Jag känner ju också pastorn som en av mina patienter. Hur mycket äldre än fru Gregorius är han  
tjugo,  trettio år? Jag menar: han kunde vara er far. I hans ålder – ja, det kan ju uppstå problem med… 

 
Doktor Glas sökte inte min blick. Det slog mig plötsligt att han var rädd nu. Rädd för att ha ställt en 
ogrannlaga fråga. Doktorn var bestämt en mycket blyg man, innerst inne. 

 
Denna kombination, replik och kommentardel, kan ses som typisk för Moelv. Jaget registrerar 
något (”sökte inte min blick”), vilket följs av ett konstaterande (”Rädd för att ha ställt en 
ogrannlaga fråga”) som beskrivs med något som rör sig mot en deskriptiv paus. 
Kommentardelen följs av en replik, och så vidare.  

Det finns alltså en skillnad i hur de inre monologerna används. Medan Moelvs talavsnitt 
begränsar sig till den yttre dialogen, låter Söderberg olika dialogformer gå in i varandra. I 
Glas förekommer både yttre dialog (”ja – du känner den där Recke, det lär vara en 
framtidsman”), inre monolog (”Hur ser mannen ut inuti? Det vet jag så gott som ingenting 
om”) och återberättande (”Han frågade om jag ville sitta ner”).  

Moelvs talpartier tycks vara av mer mimetiskt slag genom att den yttre dialogen snarare 
återger, än återberättar, förloppet. Han verkar rikta in sig på det yttre skeendet, i och med att 
jagberättaren inte delar med sig av sina inre tankar. Det leder till att läsaren uppfattar 
förloppet som ”okommenterat” av jagberättaren. Mina iakttagelser kan kopplas till Hallberg 
(2004:57) som menar att ”ju mer samtalen dominerar, desto mindre blir läsaren påmind om 
författarens och hans dirigentskap”. I och med att Helga är en jagberättelse, anser jag att 
närvaron av författaren, i detta fall Helga, är nödvändig för att dagboksformen ska upplevas 
som trovärdig. Genom de mimetiska inslagen i dialogpartierna, uppstår en realism som gör 
henne mer distanserad än jaget i Glas. Detta antyder att Moelv ibland inte behärskar 
jagformen, och ger snarare intryck av att skriva en roman i tredje person med ett ”jag” som 
huvudperson.   

Texterna skiljer sig från varandra då Glas innehåller både yttre dialog- och inre 
monologavsnitt. I och med föreningen av mimesis och diegesis i dialogen, tycks jaget i 
Söderbergs text behålla kontrollen över vad läsaren uppfattar. Läsarens upplevelse filtreras 
genom Glas. Talet upplevs alltså genom jagets ögon i större utsträckning än i Helga. Detta 
kan vara en bidragande orsak till varför Glas framstår som mindre distanserad. I Moelvs text 
är läsaren inte lika styrd av jaget, och läsaren upplever dialogen vid sidan av, snarare än 
genom, jaget.  
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2.3.4 Resultatsammanfattning för Delanalys 3: 
 

- En anmärkningsvärd skillnad är bruket av deskriptiva avsnitt. I Helga är andelen 
drivande avsnitt, alltså de som beskriver historien, dubbelt så många som i Glas. Detta 
visar på att Söderberg använder sig av en mer berättande form som inkluderar tankar 
och inre monologer. Dessa avsnitt kan ses om avgörande för hur stor inblick läsaren 
får av jaget. Den stora andelen berättande avsnitt leder till att läsaren uppfattar 
Söderbergs jag som mindre distanserat än Moelvs jag.  

 
- Av anakronierna är det analepsen den mest frekventa. Bägge författarna använder sig 

av analepser på ett konventionellt sätt. De fungerar för att ge bakgrund till händelser 
och gör både jaget och andra karaktärer mer fattbara. Genom att fylla i luckor har de 
en mimetisk funktion. I båda romanerna sätts analepserna i rörelse på ett liknande sätt, 
då något i berättelsen får jaget att tänka på något som skildras i en återblick. 

 
- Bägge romanerna innehåller dialogpartier, men i relativt liten skala. Dialogavsnitten i 

Helga är av mimetisk karaktär då de varvar direkt tal med deskriptiva avsnitt. I Glas 
flätas de olika formerna in i varandra. Avsnitten har således mimetiska och diegetiska 
inslag. Denna blandning gör att dialogavsnitten i Glas upplevs som mer berättade av 
jaget, eftersom en stor del av läsarens upplevelse filtreras genom jagberättaren. 
Påtagligt är frånvaron av inre monolog i Helga. Detta bidrar till en större distans till 
jaget i Moelvs text.  
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3. Sammanfattande diskussion  
 
Avsikten med undersökningen är att genom tre delanalyser studera intertextualiteten i Helga 
och Glas. Detta avsnitt ger en översikt över resultaten som redovisas, i enlighet med 
undersökningens upplägg, från textuell nivå till narrativ struktur. Även om jag presenterar 
varje delanalys för sig, kopplas mina iakttagelser till undersökningen i stort.  

Delanalys 1 visar att de två romanerna har flera stilistiska likheter, men även 
överraskande skillnader. Överraskande, därför att Helga tycks vara anpassad till Doktor Glas 
på grund av de stildrag som anses vara utmärkande för Söderberg.  

Analysen visar att det finns skillnader som, i enlighet med Malmströms definition av 
stil, är relevant för stilen. Som differenser på textuell nivå skiljer sig Helga genom att 
utropstecknet avslutar långa stycken, och semikolonet förekommer i större utsträckning. På 
paradigmatisk nivå, är bildspråket påtagligt, och romanen upplevs som mer nominal på grund 
av sina sammansättningar, verbalsubstantiv och långord (Holmberg & Ledin 1997:78). På 
syntax- och syndesnivå, präglas Helga av en tydligare uppdelning mellan sina avsnitt. När det 
gäller syntaxen, domineras Helgas redogörande avsnitt av hypotax, i kontrast till Söderberg 
som använder sig av paratax. Här tycks alltså Moelv göra tvärtom, vilket även gäller 
nominalfraserna. I Helga är de knutna till jagets tillstånd i större utsträckning, medan de i 
Glas fungerar som en scenanvisning.  

På textuell nivå skiljer sig Moelvs text genom att dels välja bort stildrag (t.ex. 
bildspråket), dels göra om stildragen till sina. Det senare yttrar sig genom att stildraget får en 
egen funktion (t.ex. nominalfraserna) och används på ett annat sätt (hypotaktiska 
redogörelser). En fråga som kan ställas är huruvida likheterna med Doktor Glas är en 
medveten strävan från Moelvs sida. I och med att Helga präglas av en oregelbundenhet i 
stildragens frekvens och funktion, är det oklart om Moelv avser att efterlikna stilen hos 
Söderberg. Samtidigt som Helga innehåller utmärkande stildrag, är det andra typiska stildrag 
som saknas eller ”görs om”.  Läsaren lämnas alltså i osäkerhet om huruvida likheterna är 
avsiktliga eller inte.  

Att uppmärksamma de stilistiska särdragen fungerar som en stildiagnos, men för att få 
en uppfattning om jagberättarna är det nödvändigt att se närmare på hur de upplever sin 
omgivning. Som tidigare nämnt i inledningen, tycks det finnas en skillnad i framställningen 
av jagberättarna. Helga verkade vara mer iakttagande än reflekterande. Detta bekräftas i 
Delanalys 2 som visar att hon uppfattar sin omgivning genom att hon registrerar i större 
utsträckning än hon spekulerar. Här visar perceptionsnivåerna en anmärkningsvärd skillnad 
hos jagberättarna; Helga tycks endast registrera, med undantag för några tolkningar och en 
spekulation. Detta står i kontrast till Glas, som rör sig mellan alla tre nivåerna. Moelvs text 
visar på drag som tyder på att författaren vill markera en viss distans till vad som skildras ur 
jagets perspektiv. 

Anmärkningsvärt är hur Helga inte bara registrerar sin omgivning utan även sig själv. 
Texten tenderar att framställa Helga som att hon befinner sig utanför sin kropp och läsaren får 
följa henne utan att få reda på hennes känslor. Detta tyder på en extern fokalisation (Genette 
1980:180f) då skildringen präglas av ”avsaknaden av tillgång till karaktärernas inre” (Broman 
2005:50). Hennes närstudie av sig själv ter sig onaturligt, vilket kan tolkas som att författaren 
skiner igenom, vilket Romberg kallar för att ”the narrator drops the mask” (1962:60). Jag 
tolkar det som att Moelv inte kan hantera berättartekniken, och därmed avslöjar sig genom att 
en annan röst blir närvarande. I Helga blir alltså klyftan då och då synlig mellan Moelv som 
berättar, voix, samt Helga som förnimmer, mood.  

En annan aspekt på Helgas externa blick är att hon uppfattar sig som betraktad. Med 
sina registreringar ger Helga intrycket av att se på sig själv genom någon annans ögon. Detta 
för tankarna till Van Zoonen (2006:87), som i enlighet med Mulvey menar att den manliga 
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blicken bidrar till att kvinnor inte bara uppfattar sig själva som betraktade, utan ser på andra 
kvinnor med en manlig blick. Helga verkar skildra sig själv som betraktad av Glas. Med 
”krampaktigt” i ”blundade krampaktigt” blir även författaren närvarande, då adverbet är en 
empatimarkör och ”värderar” hur hon blundar, vilket får läsaren att fråga sig vem som 
värderar: Moelv eller Helga? (Hellberg 1996:34) Enligt mig tycks denna formulering tillhöra 
antingen Glas eller Moelv. Med andra ord tycks hennes upplevelser vara på deras villkor, 
vilket visar på att en manlig blick präglar både romanen Helga och jaget Helga.  

I Helga tycks närvaron av registreringar följas av frånvaron av spekulation. Helga 
förmedlar endast det hon förnimmer, men spekulerar inte, vilket visar att hon verkar vara 
begränsad till en nivå, i kontrast till Glas som får röra sig mellan alla tre nivåerna.  

Närvaron av spekulationer visar på karaktärens fria inre. När jagberättaren spekulerar 
om personerna i sin omgivning, kan man säga att jaget tillskriver dem egenskaper. Jag kan till 
och med gå så långt som att säga att när Glas spekulerar om Helga så erövrar han hennes 
person genom att skapa en karaktär utifrån sina egna tankar. Hon har ingen talan då hon 
beskrivs som ”en kvinna med hjärtat överfullt av lust och elände, en ung kvinnoblomma med 
doft av kärlek omkring sig och med blygselrodnad över att doften var så mäktig och stark”.  

Med andra ord tillåter Söderberg sin jagberättare att tränga sig in i andra karaktärer, 
medan Moelv tycks hindra Helga från att göra samma sak. Genom att tilldela henne en roll 
som iakttagare, verkar han utöva härskarteknik där den kvinnliga jagberättaren förbjuds att 
spekulera i en omgivning med män. Hon förbjuds att erövra, och tillåts till att se. Detta 
överensstämmer med frånvaron av bildspråk. Bildspråket, som kan ses som en form av 
spekulation, får inte användas av Helga som istället får beskriva personerna i sin omgivning.   

Påtagligt är jagberättarens fysiska beskrivning i Helga, vilket är frånvarande i Doktor 
Glas. Hon beskriver sig utifrån sin kropp, och tycks därmed vara begränsad till att uppfatta sin 
omgivning utanför sig själv. Här finns en väsentlig skillnad mellan författarna då Helga 
förmedlar vad hon förnimmer via sin kropp, medan Glas beskriver vad han förnimmer via sitt 
inre. Med andra ord kommer läsaren närmare honom på ett intellektuellt plan, och henne på 
ett kroppsligt plan. Helga spekulerar inte, utan tycks istället, i och med sitt begränsade 
intellekt, vara hänvisad till sin egen kropp. På så sätt hålls Helga effektivt isär från Glas. Detta 
visar på en tydlig isärhållning mellan den kvinnliga och manliga jagberättaren, i enlighet med 
Hirdmans formel A–B, som betonar motsatserna mellan könen där fokus hos kvinnan ska 
ligga på det fysiska.  

Sammanfattningsvis visar Delanalys 2 att Helga kopplas ihop med frånvaro av inre 
tankar, det fysiska samt registreringar, medan Glas kopplas ihop med inre tankar, frånvaro av 
det fysiska samt spekulationer. Den kvinnliga jagberättaren tycks vara i total motsats till 
Söderbergs manliga jagberättare. Helga verkar därmed ha blivit skapad utifrån Glas som 
modell, vilket för tankarna till Hirdmans resonemang om mannen som norm (2001:59). 
Moelvs roman erbjuder alltså kvinnan en identitet som är baserad på hennes kropp.  

Texterna uppvisar skillnader i hur en manlig författare gestaltar en manlig respektive 
kvinnlig jagberättare. Skillnaderna är mer påtagliga i fråga om perspektivet än det språkliga. 
Författarna tycks använda sig av skilda strategier för att framställa jagberättarens perspektiv, 
vilket perceptionsförmågan visar. Moelv tycks alltså inte avse att skriva ”kvinnligt”. Snarare 
visar Helga upp drag som tyder på att jaget är baserat på en kvinnosyn där känslorna är 
överordnade intellektet. På så sätt är språket i romanerna könsöverskridande, medan 
perspektivanalysen belyser hur den ytliga beskrivningen i Helga kan ge sken av en manlig 
författare.  

När det gäller berättelsens struktur, innehåller Helga hälften så många reflekterande 
avsnitt som Glas. Bristen på reflektioner i kombination med de mimetiska dialogavsnitten, 
gör det svårt för läsaren att ”krypa under någon annans skinn” och därmed få en inblick och 
”hålla fast vid hennes särskilda tankar och formuleringar” (Hallberg 2004:62). Läsarens 
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distans kan även kopplas till analepserna. Analepserna tycks vilja täcka in Helgas bakgrund 
vilket leder till att de informerar, snarare än berättar. Även om deras ”värde i berättelsernas 
ekonomi består i deras förklaringskapacitet” (Olsson 1988:176), tycks de röra sig från att 
förklara till att informera. Den informativa tonen antyder att författaren är mer närvarande än 
Helga.  

Även här verkar Helga vara begränsad genom att hon inte kan återberätta vad andra 
karaktärer säger och därmed tappar sin makt som jagberättare. Detta skiljer henne från Glas, 
som inte förlorar sin berättarposition, på grund av att texten flätar samman mimetiska och 
diegetiska avsnitt. Moelv tycks alltså hindra sin kvinnliga jagberättare från att filtrera läsarens 
upplevelser.  

För att återknyta till mitt syfte tycks Moelv på en textuell nivå röra sig mellan parafras 
och stilefterhärmande pastisch, medan han i de andra delarna tycks vilja parafrasera genom att 
framställa jaget på ett sätt som skiljer sig från Söderberg. Min hypotes bekräftas i viss mån av 
analysen, då Helga parafraserar men även visar tendenser på pastisch på det språkliga planet. 
Enligt mig ligger den mest avgörande skillnaden i Moelvs beskrivning av Helga. Han 
tillskriver henne egenskaper som är det motsatta mot Glas. Moelvs framställning av sin 
jagberättare tycks basera sig på att hon inte är en man, vilket för tankarna till vad Hirdman 
kallar för maskulinums första lag: ”att vara man är att inte vara kvinna” (2001:65). Följden av 
detta blir ett tydligt glapp mellan Moelv och Helga, vilket påminner läsaren om det ”fiktiva” i 
dagboksformen. Med andra ord blir dagboksformens trovärdighet lidande av att författarens 
och jagets röster går isär, vilket skapar en distans till jaget.  

Detta leder mig tillbaka till min utgångspunkt som visar att distansen till jaget kan 
påvisas i undersökningens tre delanalyser. I Delanalys 1 bidrar kluvenheten i Moelvs språk 
till att läsaren ifrågasätter Helga som dagbokens författare, och därmed blir trovärdigheten i 
dagboksformen lidande. Delanalys 2 visar att det är Helgas registreringar och hennes fysiska 
beskrivning i kombination med brist på tankar som skapar ett avstånd mellan henne och 
läsaren. Även den narrativa strukturen i Delanalys 3 visar på en tendens till distans, då den 
övervägande delen av dialogavsnitten är direkt tal utan egna reflektioner. Moelvs begränsning 
till den yttre dialogen gör att fokus hamnar på samtalet och inte på jagberättaren. De 
mimetiska avsnitten i Helga bidrar till att Helga som berättare försvagas, medan jagberättaren 
i Glas gör sig påmind genom de diegetiska avsnitten. 

I Moelvs roman tycks det alltså råda en distans både på den textuella nivån, i 
perspektivanalysen och i den narrativa strukturen. Helga uppvisar drag som tyder på att 
författaren inte behärskar jagformen fullt ut. Istället väljer han att ta avstånd från Helga 
genom att reducera henne till ett objekt. Författaren lyckas inte krypa Helga under skinnet, 
utan distanserar sig, vilket resulterar i att läsaren gör detsamma.   
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