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Her står jeg og stirrer mod Sveriges kyst 

og længes mod højere bjerge. 

Mitt hjerte tripper og basker av lyst 

til at ta med den første færge 

og glemme alt det onde 

i lyse birkelunde 

hvor unge piger ler… 

men jeg må bli her 

for ellers blir jeg søsyg. 

 
Första strofen ur ”Længsel til Sverige” från Svantes viser av Benny Andersen (1972). 
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Abstract 

Henning Berger (1872 – 1924) har en plats i den svenska litteraturhistorien som en av få 
ihågkomna författare från 1900-talets första årtionde, vid sidan av Hjalmar Söderberg och Bo 
Bergman. Intresset har främst knutits till Bergers USA- och barndomsskildringar, särskilt i Där 
ute (1901) och Drömlandet (1909). I denna uppsats granskas teman, teknik och stil i de noveller 
han skrev som bosatt i Danmark under 1910-talet, och som han har förlagt till dansk miljö. 
Framställningen refererar till tidigare undersökningar och omdömen av framför allt Sven 
Lagerstedt och Fredrik Böök. I analysen används delvis en biografisk ansats med stöd av Bergers 
brev och uppgifter från Bergers samtida. Med den biografiska ansatsen visas på paralleller 
mellan Bergers liv och novellernas karaktärer, särskilt ifråga om kvinnobilder. Den förfarne 
novellfabrikören Berger beskrivs genom den marknadsorientering han tillämpar, bland annat i 
spök- och kriminalberättelser, och den klassiska novellteknik han ofta tillämpar. Vidare 
behandlas hans impressionistiska stilkonst, delvis i förbindelse med danska föregångare. I 
slutdiskussionen tas spekulativt upp hur Berger i slutet av 1910-talet synes närma sig ett 
”modernare” tilltal, i samklang med den splittrade europeiska tillvaron efter första världskriget. 
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1. Inledning 

 

Henning Berger (1872 – 1924) brukar omtalas som en bortglömd författare. Dock finns han alltid 

med i litteraturhistoriska handböcker, med särskilt framhävande av hans noveller och romaner 

med motiv från Chicago, där han själv levde 1892 – 99. Både samtida och senare bedömare 

synes ense om att dessa, samt hans beskrivningar av barndomens Stockholm, är hans bestående 

bidrag till svensk litteratur. Den ståndpunkten förfäktade Fredrik Böök på 1920-talet och Sven 

Lagerstedt på 1960-talet.  

 När Böök ställde samman volymen Resa på svenska parnassen 1926 tog han med 

Henning Berger bland de upphöjda, trots att han efter ca 1912 inte uppskattat något av Bergers 

verk i sina recensioner. Men ”de bästa böcker han skrivit äro Där ute (1901) och Hägringen 

(1909, ursprungligen kallad Drömlandet, första delen). Ja, när allt kommer omkring har han blott 

skrivit dessa två böcker av bestående värde.”1 Och när Sven Lagerstedt publicerar sin detaljrika 

avhandling ”Drömmaren från Norrlandsgatan” år 1963 lägger han tyngdpunkten i sina analyser 

på dessa verk. Även i nutiden är det framför allt Amerikaskildringarna som väcker intresse; 

härom året kom en C-uppsats om ”moderniteten” i Bergers Chicagonoveller.2   

 Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att närmare granska delar av Bergers 

övriga produktion. Jag har valt att studera Bergers ”danska” noveller. I någon mening är alla 

noveller som Berger författade från år 1909 ”danska”, genom att de skrevs i Bergers bostäder i 

Köpenhamn eller i sommarpensionat på Själland eller Jylland. (Bergers sista fyra publikationer 

var alla romaner, och några av dem skrevs under långa vistelser somrarna 1922 och 1923 på Utö 

i Stockholms skärgård). Men endast ett fåtal av de i Danmark skrivna novellerna förlade Berger 

till en tydlig, dansk miljö. Flera av dem utspelas förvisso i ”en främmande stad”, ”en stor stad” 

med stark doft av Köpenhamn, men sällan ger Berger i novellerna mer exakta platsangivelser än 

så. Några av dem, som skildrar sommarvistelser på landet, har klarare adressuppgifter till 

Själland och Jylland, till Kattegatt och Sundet. Å andra sidan har, intressant nog, ett par av de 

romaner som Berger skrev i Danmark mycket tydligare Köpenhamnsmiljöer med Rådhuspladsen, 

Kongens Nytorv och Missionshotellet på Løngangsstræde utsagda (i till exempel 

Gulaschbaronerna, 1916, och Järntrappan, 1918). Ansåg Berger att novellformen krävde en 

otydligare, drömsk spelplats? Flera av novellerna innehåller drömska inslag, där protagonistens 

medvetande irrar i tid och rum. Eller var det för att underlätta för sin svenska publik som Berger 

anonymiserade storstadsbeskrivningarna? Eller handlade det mer om att använda en sedan länge 

                                                
1  Fredrik Böök, Resa kring svenska parnassen 1926, (Stockholm 1926), s. 51 
2  Johan Sperling, Morgonrusning i Chicago. Modernitetserfarenheten i Henning Bergers Där ute. C-uppsats i 
litteraturvetenskap, Stockholms universitet, VT 2005. 
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uppställd standardform för att initialt fånga läsarens intresse – à la ”det var en mörk och stormig 

natt…”, ”jag befann mig i en främmande stad…”? För övrigt använder Berger den svårtolkade 

termen ”teknik-skämt” för sin anonymisering av platser. I brev till Johan Nordling (redaktör för 

Idun) skriver han hösten 1908 om sin roman Ur en ensams dagbok: ”Och så har jag tagit själfa 

lifvets stad, Paris, till miljö, ehuru du inte skall finna namnet hvarken på staden eller en enda gata 

i boken – ett litet teknik-skämt!”3 

 Även om miljön således kan vara suddigt dansk i Bergers noveller från 1909 – 19, 

så finns andra danska inflytanden. Det gäller till exempel persongalleriet, särskilt i de noveller 

som går tätt inpå Bergers två danska äktenskap. Samtida och senare bedömare har även påpekat 

det danska språkets påverkan på Berger. Han anklagades för att vartefter införa alltför många 

danismer.  

 

 

2. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva teman, teknik och stil i Henning Bergers danska 

noveller, med referenser till hans övriga produktion, till tidigare analyser av hans verk, och till 

hans personliga upplevelser, bland annat sådana de speglas i hans brev. 

 

 

3. Material och metoder 

 

Bergers i bokform utgivna tolv novellsamlingar innehåller totalt 124 noveller. Av dessa kan ett 

femtontal bedömas vara förlagda till dansk miljö – se resonemang ovan om ”anonymiserade” 

miljöer. Dessa ”danska” noveller är primärmaterialet. I fortsättningen kallar jag dem danska 

noveller utan citationstecken. Se Appendix A för en förteckning av alla noveller med angiven, 

bedömd miljö. Tyngst vägande i använd sekundärlitteratur är Lagerstedts redan nämnda 

avhandling.4  Dessutom tillkommer ett urval av de brev Berger skrev och som finns på 

handskriftsavdelningen på Kungliga Biblioteket. 

För att ringa in väsentliga teman i de danska novellerna använder jag vad som är känt 

om författarens personliga liv genom samtidas vittnesbörd och hans egen korrespondens. Detta är 

således en biografisk metod, närmast i linje med ”den biografiska verktolkningen, där vår 

                                                
3 Handskriftsavdelningen, Kungliga Biblioteket, Stockholm (hädanefter KB), Ep. N1k. 
4  Sven Lagerstedt, Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap, (diss., 
Stockholm 1963). 
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kännedom om författarens biografi används för att belysa verket. […] texten [är] det väsentliga, 

och författarens biografi ses i samband med hans skrifter.”5 

Andra bestämmande faktorer på novellteman kommer också att beröras, såsom 

yrkesförfattarens marknadsmässiga hänsyn. I fråga om Bergers stil, som ofta kallas 

impressionistisk, vill jag försöka spåra en viss dansk påverkan. När jag går in på tekniken i 

novellberättandet använder jag en textanalytisk metod som anvisats av Marie Lund med 

byggstenarna berättare, händelse och poäng.6  

 
 

4. Henning Berger i Danmark 

 

Efter hemkomsten från Chicago kunde Henning Berger från sekelskiftet 1900 etablera sig som 

redaktör och författare i Stockholm. Hans Amerikanoveller i Där ute (1901) och 86 Clark Street 

(1905) fick genomslag. Han separerade från första hustrun och flackade åren 1906 – 08 runt på 

kontinenten med längre uppehåll i München och Paris. En vändpunkt inträffade i Bergers liv när 

hans (enda) drama Syndafloden sattes upp i det nybyggda Dramaten-huset i Stockholm hösten 

1908, och han i samband därmed vådasköt författarkollegan Hans Magnus Nordlindh till döds i 

ett hotellrum på Anglais. Berger dömdes till en månads fängelse, som han avtjänade i Ystad. 

Därefter bosatte han sig i Danmark de återstående femton år han levde. 

 Förbindelsen med Danmark var etablerad före dramat på Anglais; sommaren 1908 

hade han blivit bekant med danskan Karen Vedel och giftermål var planerat. Även yrkesmässigt 

hade han sommaren 1908 en dansk kontakt med författaren Hjalmar Bergstrøm, som översatte 

och ställde samman en samling av Bergers noveller. Den utkom sedan under hösten med titeln 

Galgen.7  

 I Köpenhamn bor Berger i två- till femårsperioder på fyra olika adresser, bland 

annat i Frederiksberg, Christianshavn och på Amager. Äktenskapet med Karen Vedel slutar i 

skilsmässa 1918, varefter han i ett halvår är gift med den blott 19-åriga Vibeke Elsass. 

Bergers produktion riktar sig till en svensk publik, och hans böcker ges ut av Bonniers. Hans 

längtan tillbaka till Sverige och Stockholm accelererar under 1910-talet. Vid sin död våren 1924 

har han skrivit kontrakt på en lägenhet vid Götgatan i Stockholm. – Se Appendix B och C för 

verklista och Bergers egenhändiga, kortfattade curriculum vitæ. 

 
                                                
5  Carina Burman, ”Biografisk litteraturforskning”, ur Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, 
(Lund 2002), s. 73. 
6  Marie Lund, Novellen.Struktur, historie og analyse, (Viby, Danmark 1997). 
7  Henning Berger, Galgen. Noveller. Oversat af Hjalmar Bergstrøm. (Köpenhamn 1908). 
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5. De danska novellerna 

 

5.1 Kvantitet och anknytning till dansk miljö 

Bergers 124 noveller som publicerades i bokform 1901 – 1919 fördelar sig på följande miljöer: 

 Stockholm - en dryg fjärdedel 

 Amerika  - en dryg fjärdedel 

 Tyskland/Frankrike - en femtedel 

 ”en främmande stad” - en sjättedel 

 Danmark  - en knapp sjättedel 

 

Av de sexton noveller som förlagts till Danmark publicerades alla sedan Berger bosatt sig där 

1909. Sex stycken kom åren 1909 – 14 och resterande tio i de tre sista samlingarna 1917 – 19. I 

de sistnämnda utgör de drygt hälften, tio av de totalt arton novellerna. 

 

Anknytningen till den danska miljön är olika stark i de sexton identifierade novellerna. I min 

bedömning av om novellen är dansk eller ej spelar skildringen av den fysiska miljön huvudrollen, 

men även inslag som pekar på danska personer och andra danska förhållanden spelar in. 

”Dubbelgångaren”, ”Sommarspel”, ”Kandidat Jungströms ferie”, ”Spöknatt” och ”Hotell 

Himmelhöjden” utspelar sig vid sommarvisten på Själland och Jylland. ”Lunnboms lyckligaste 

timme”, ”Herr Hermansson” och ”Den gröna insekten” har tydlig Köpenhamnsmiljö. I några fall 

placeras berättaren inledningsvis i Köpenhamn, medan historien sedan förläggs ut på 

kontinenten; så sker i ”En julsaga” och ”Julian och Franziska”. ”Von Salomon” utspelar sig på 

färjan mellan Helsingør och Helsingborg, och ”Amuletten” har den anonyma krogen ”Färjstället” 

som spelplats – kan ligga i Köpenhamn eller Helsingør. ”Huset vid Vallgatan”, ”Plaketten”, 

”Gåtan” och ”De fördömda” är ytterligare anonymiserade men har ändå en mer eller mindre klar 

doft av Danmark – Köpenhamn.8 

 Av de uppräknade sexton danska novellerna behandlar jag i fortsättningen inte alls 

fyra stycken.  Även om den omgivande miljön kan knytas till Danmark, har historierna i ”En 

julsaga”, ”Julian och Franziska” och ”Von Salomon” alltför svag dansk anknytning för att vara 

av intresse här. ”Herr Hermansson” är visserligen relevant i sammanhanget, men har uteslutits 

från behandling av arbets- och utrymmesskäl. Utöver de uppräknade novellerna refererar jag till 

”Spökerierna i Wynken”, som har anknytning till Bergers tredje äktenskap, samt till ”Leonard 

                                                
8  När jag citerar från de behandlade novellerna gör jag inga käll- och sidhänvisningar i varje enskilt fall, utan anger 
endast i den omgivande texten novellens namn och novellsamlingens titel och utgivningsår. Samlade listor över 
Henning Bergers noveller och verk i övrigt finns i Appendix A och B. 
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och Elfrida”, som inte finns med i någon novellsamling, men som kunde läsas i Svenska 

Dagbladet sommaren 1923. Den sistnämnda novellen har tagits med därför att den dels har ett 

typiskt Bergerskt kvinnoporträtt, dels visar Bergers hemmastaddhet i den faktiska staden 

Köpenhamn. 

 

5.1.1 Notis om genrebestämning 

Till den fortfarande aktuella frågan ”vad är en novell?” lämnar Henning Berger några retsamma 

bidrag. De danska noveller som behandlas i uppsatsen varierar i längd mellan 10 och 105 

trycksidor, och vissa av dem åsätter Berger benämningar som ”förstudie” (”De fördömda”, 57 

sidor), ”utkast” (”Den gröna insekten”, 66 sidor) och ”vårroman” (”Julien och Franziska”, 35 

sidor). Samlingen Paus (1911) har underrubriken ”noveller”, men Berger har även kategoriserat 

berättelserna med tre underrubriker: noveller, reslektyr, studier och stämningar. I den sistnämnda 

kategorin ingår den i dansk miljö förlagda ”Sommarspel”.  

 För att ytterligare förvirra genre-exercisen kallar Berger romanerna i 

Drömlandstrilogin (1909 – 11) för ”En Stockholmsnovell” (två av tre) respektive ”En 

Chicagonovell”. De omfattar vardera 400 – 500 trycksidor. Beteckningen novell för dessa verk 

kan möjligen delvis förklaras med det engelska språkbruk som Berger upplevt under åtta år i 

Chicago. Dessutom hittar Berger på att kalla Hörnfelt (1915) för novellroman! 

  

5.2 Teman, teknik, stil 
Jag har grupperat mitt val av nedslag i de danska novellernas teman, teknik och stil i fyra delar, 

genom att knyta ihop marknadsorientering med spök- och kriminalberättelser, ”falk”-teknik med 

temat talismaner, kvinnobilder med särskild närhet till biografin, samt naturbeskrivningar med 

Bergers impressionistiska stilkonst. 

De spök- och kriminalberättelser som ingår i Bergers produktion, även bland de danska 

novellerna, är exempel på yrkesförfattarens marknadsorientering. Hit hör även Bergers intresse 

för film, liksom hans energiska reklam i egen sak. 

 Berger blev en förfaren novellist som visste att använda klassiska tekniker vid 

berättelsernas utformning. Till några av de danska novellerna går det att knyta det 

novellteoretiska begreppet ”falk”, såsom utvecklas nedan under temat talismaner. Bergers 

intresse för amuletter och bric-à-brac noterades av Böök, som skriver: ”Han beskrev husväggar, 

trottoarrestauranger, klädespersedlar, reseffekter, matvaror, tapetmönster, möbler med en 
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hänförelse, som skulle varit värd en bättre sak, och med åren fick han en alltmera utpräglad 

förkärlek för antikvitetsaffärer; överhuvud utvecklade han en icke föraktlig varukännedom.”9 

Bergers kvinnobilder pendlar mellan extremerna madonna och sköka, mellan den 

exotiska Ysaïl i romanen med samma namn från 1905 och den vardagsförnuftiga Yrsa i Fata 

Morgana, 1911. I de danska novellerna återkommer dessa schabloner, i några fall med stark 

anknytning till Bergers två danska äktenskap. Kvinnobilder blir här ett tema som tydligt visar 

anknytningen mellan liv och verk och särskilt motiverar en biografisk ansats vid läsningen.  

  

 
5.2.1 Marknadsorientering: Spök- och kriminalberättelser 
 
Berger skrev som yrkesförfattare för en marknad. Hans produktion i bokform omfattar totalt 27 

volymer romaner och noveller utgivna 1901 – 1923. Många av novellerna har sannolikt först 

publicerats i tidningar, magasin och julpublikationer innan de, nästan årligen, samlades i 

bokform. Jag saknar konkreta belägg hos Lagerstedt för att så skedde, men de två julberättelser, 

”En julsaga” och ”Julbrevet”, som tagits med i novellsamlingarna, samt 

marknadsföringsansatserna i Bergers korrespondens tyder på det. Från fängelset i Ystad skriver 

Berger till exempel hösten 1908 till Iduns redaktör Johan Nordling: ”Du måste göra mig en stor 

och viktig tjänst […] Jag önskar nämligen ett nummer (ex.) af samtliga de [?] häften i hvilka jag 

bidragit – utom det första som innehöll ”En hälsning”. Men de följande! Det är icke så många. 

Fyra eller fem!”10  

 Till den marknadsanpassning Berger tillämpade hörde att gå in på genrerna spök- 

och kriminalberättelser. Bonniers tog vid några tillfällen fasta på detta och samlade noveller av 

den karaktären i billighetsutgåvor, först 1912 i ”Dubbelgångaren och andra berättelser” (i serien 

Albert Bonniers 25-öresböcker) och sedan 1919 i ”Spöksekretären och andra noveller”. I båda 

dessa utgåvor var novellerna hämtade från samlingen Paus (1911). Bo Bennich-Björkman 

skriver om Berger: ”Med anmärkningsvärd förmåga att smidigt röra sig  mellan genrer, medier 

och publikgrupper […] verkar han själv ha glidit över till att mer renodlat satsa på kosmopolitiskt 

luftad spänningsfiktion. I novellsamlingen Paus (1911) möter detektiv- och spökhistorier i 

Doyles och Poes anda.”11 Bland romanerna är John Claudius´ äfventyr (1912) och Järntrappan 

(1918) sådana exempel. Bland Bergers danska noveller har ”Dubbelgångaren”, ”Spöknatt” och 

”Hotell Himmelhöjden” denna inriktning. 

                                                
9  Böök, s. 61 
10  KB, Ep. N 1 k. 
11 Den svenska litteraturen, band IV, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, (Stockholm 1989), s. 267 f. 
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 ”[h]an sugs mot det underbara och mot alla mysterier. […] Färden mot det 

hemlighetsfulla är själva poesin, och de små förstadspojkarna, som står andlösa och 

sensationshungriga utanför biograferna, är mera poeter än de välmenande herrar och damer, som 

sitter och klipper i filmerna. Berger är varken Stevenson eller Hoffman; men han fascinerar 

nästan ständigt.” Så skriver David Sprengel om Berger år 1913.12 Av spökberättelser i dansk 

miljö hade Berger då hunnit publicera ”Dubbelgångaren” (i Paus, 1911). Den kan onekligen 

erinra om R. L. Stevenson med sitt Dr. Jekyll-Mr. Hyde-motiv: 
På ett badhotell i Søndervig på Jyllands västkust uppträder, både inför berättarjaget och en hotellpiga, en 
tysk målare i dubbel, ja, i tre-dubbel upplaga: om dagen civiliserad, affärsmässig friluftsmålare, om natten 
sovande i sin säng samtidigt som han i mörker och dimma överfaller folk med kniv.13 
 
Anvisar Berger för en gångs skull verkliga, definierade platser för att ge större relief till mysteriet 

med dubbelgångaren? Som vi tidigare sett vistades han i Søndervig redan den lyckliga sommaren 

1908, när han mötte såväl blivande hustrun Karen Vedel som författaren Hjalmar Bergstrøm, 

vilken ordnade en dansk utgåva av Berger-noveller. Hur tvära kasten i Bergers känslor kan vara, 

visar han dock i ett brev från samma sommar och plats till Bo Bergman, poststämplat 19.08.08 

från Søndervig Badehotell: ”Här nere i tämligen stark ensamhet tänker jag ofta på dig, Henning 

Melsted och Hjalle [Söderberg, min anm.] – och allt förekommer mig som äro vi fyra några 

öfverlefvande efter ett skeppsbrott. Ibland får jag lust till att på allvar släppa taget.”14  

 På spökhistoriemanér inramar berättaren i ”Dubbelgångaren” den huvudsakliga 

rysardelen med en vardaglig interiör i början och en tillbaka-på-jorden-kommentar på slutet; 

dock utan att dubbelgångarmysteriet får någon (rationell) förklaring.  
I ”Spöknatt” (ur Films, 1914) berättar ”jag” linjärt om en främmande hand på axeln, knackning på 
fönstret, buller i rummet bredvid och ett plötsligt (gevärs)skott, i en stuga efter säsong på en anonym 
dansk badort. Morgonen efter får ”jag” veta att värdinnan rest bort ett dygn, ty detta är årsdagen av när 
hennes man, smeden, sköt sig femton år tidigare. Även i denna berättelse lugnas läsaren till sist: ”[s]olen 
skiner, och då är den natten ej heller någonting.” 
 
I berättelsen använder Berger med lätt hand några detaljer som han hämtat från sig själv. Utöver 

miljön från somrarnas vistelser på danska badpensionat har berättaren ett synfel som Berger, och 

hans hustru och dotter har redan flyttat in till staden – periodvis hade Berger dottern Sonja (född 

1895) boende hos sig och Karen på 10-talet. Den suggestiva beskrivningen av ljuden i en enkel 

sommarstuga känns också nära upplevda av författaren: ”Råttfötter trippa bakom panelen, det 

gurglar i kaminröret och flugorna surra matt under takbjälkarna. I trädgården falla några äpplen.” 

Då knackar det på fönstret… 

                                                
12  David Sprengel, ”Henning Bergers vanrykte”. Dagen, 25.11.1913, återgiven i David Sprengel: Från sidan. Urval 
och inledning av Crister Enander (Solna 1990), s. 114. 
13  Korta referat av novellerna utformas med enkelt radavstånd och mindre bokstavsgrad. De få blockcitaten i 
uppsatsen görs på liknande sätt, men dessutom med indragen marginal. 
14  KB, Ep. L 5:1 
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Med ”Hotell Himmelhöjden” (ur Svarvstolen, 1919) har Berger försökt skapa en 

spännande kriminalberättelse med brottslingen som berättarjag.  

Den svenske banktjuven är på flykt i Danmark med trehundratusen insydda i kavajen. Han anländer med 
hästskjuts omtöcknad till Himmelhöjden på den jylländska västkusten. Han svimmar av i klassisk Berger-
stil vid ankomsten, vaknar upp i ett hyresrum och möter då lika Berger-klassiskt en tilldragande flicka, 
med kjolen upphissad över knäna. Så tillkommer flickans bror, den misstänksamme hotellvärden, bullrig 
lokalbefolkning i krogen, och en spänningsintrig, där värden misslyckas med att förhandla sig till hälften 
av svenskens pengar, och i stället flickan i maskopi med en lokal kavaljer knockar svensken och tar hand 
om pengarna för ett nytt liv på annan ort. 
 

Det Berger särskilt lyckas med i novellen är att sätta in händelserna i en samtida kontext: 

världskriget rasar och Jyllands västkust är transitområde för smugglare, spioner och kriminella. 

Skepp ute på redden väntar på kontraband och den bullriga lokalbefolkningen är djupt involverad 

i skumraskaffärer. Där finns en levande värld utanför de individuella intrigerna på hotellet. 

 

5.2.1.1 Filmer, reklam, ekonomi 

Till Bergers marknadsorientering kan även räknas det intresse han ägnade åt det nya mediet 

biograffilmen. Sommaren 1910 skriver han till Hjalmar Söderberg från det själländska 

pensionatet i Tibirke Bakken: ”För kofvans skull har jag också skrifvit ett biografstycke. Jag tog 

två af mina noveller och dramatiserade dem (’86 Clark St.’ & ’En hälsning’) till en historia. Det 

var ju ganska lätt, några repliker behöfdes ej. För det fick jag 1,000 kr. Jag uppmanar dig att göra 

detsamma […] Jag skulle exempelvid af din produktion föreslå ’Pälsen’.”15. – Och Berger 

kallade ju sin novellsamling 1914 för Films. 

 Efter att ha spelats på Dramaten hösten 1908 kom Bergers pjäs Syndafloden upp i 

flera europeiska länder, samt i Chicago och New York under titeln Deluge. På dramat gjordes i 

USA stumfilmen The Sin Flood 1921, och Berger såg Stockholmspremiären på Skandia-

biografen den 12 november 1923. Hollywood gjorde den sedan som ljudfilm 1930 med titeln The 

Way of All Men, samt parallellt en tyskspråkig version, Die Maske Fällt.16 

 Ännu under Bergers sista höst, på Utö 1923, håller han igång affärsintresset för 

film. Han har då uppfattat att Hjalmar Bergman skall resa till Hollywood för att skriva 

filmmanuskript. Han sänder ett ”lycka till” till Bergman, och nämner sina egna Amerikanoveller 

som möjligt stoff för Hollywood-filmer. Bergman svarar artigt om Bergers böcker: ”[…] många 

av dem har ju särdeles kraftiga ’handlingar’ och er i så utomordentlig grad plastiska konst lockar 

en scenario-skribent.”17 Bergman vistades i Hollywood december 1923 – april 1924, men varken 

                                                
15  Brev från HB till Söderberg, Göteborgs Universitetsbibliotek (H 58). 
16  Uppgifter från Lagerstedt, s. 288, och från Hasse Z. i Boken om Henning Berger, s. 68. 
17 KB, Ep. B 2:a. 
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hans egna filmplaner, där också Victor Sjöström var inblandad, eller några Berger-noveller kom 

att realiseras på the silver screen. 

Flera samtida såg Berger som en energisk reklammakare. När Anders Österling i mitten 

av 1950-talet minns Henning Berger, skriver han: ”[h]ade han till en början också skarpt 

amerikanska reklamtag och armbågade sig fram väl naivt.”18 En stor del av Bergers bevarade 

korrespondens handlar genom åren om att förmå bekanta, redaktörer och förläggare att skriva om 

och ”promota” hans senaste utgåva. 

”För kofvans skull” slåss Berger hela livet. Hösten 1920 uppgår Bergers förskott hos 

Bonniers till 7 000 kronor, och när han vill ha 1 000 kr till, får han 500. Han klagar till John 

Landqvist i brev 23.11.1920: ”[h]vad göra? Jag ville ju helst att annat förlag öfvertog bördan 

Henning Berger, som kanske kan bli en affär en gång. De kunde ju köpa mig af Alb. B. för 7000 

kr. och få ge ut hela min produktion hur de ville. Bara jag fick betala mina nyårs (helårs-) 

räkningar som äro 3 – 4 000 kr. (Det jag left på i år). Sen ville jag bort från Danmark, till Italien, 

för att lefva billigt och arbeta på nytt.”19 

 
 
5.2.2 Novellteknik:Talismaner 
 

”Amuletten” (ur Aska, 1909) 
En allvetande berättare skildrar middagssamtalet mellan sex diplomater på restaurang ”Färjstället”. En av 
dem, Brander, berättar historien om en amulett, en berlock som han bär i västen. Femton år tidigare har 
han på gatan i Paris funnit en berlock med kvinnohår, som påmint om barndomsväninnan Olgas flätor. Ur 
intet materialiseras så en om Olga påminnande kvinna. De vandrar i timtal i en förtrollad skog. En vår och 
sommar umgås de i Meudon och Sèvres. Hennes manliga sällskap (make, bror?) anlitas av Brander för 
underrättelseuppdrag, men visar sig vara en förrädare och ”det gjordes en kort process”. Olga sänds hem. 
Branders middagskumpaner granskar ånyo berlocken och tycker sig se blodstänk på hårslingan. 
Förmodligen en rostfläck, säger Brander. Men guld rostar väl inte? ”Nej, icke guld.- Men allt annat”. 
 

”Plaketten” (ur Svarvstolen, 1919) 
Torsten Jansson tillber sedan länge chefens fru Hilde Weiss. I samband med firmans jubileum får Torsten 
ett hemligt, personligt uppdrag av Hilde att skapa en plakett. Strax därefter dör Hilde, hennes make 
upptäcker Torstens plakettritning och låter tillverka den i begränsad upplaga. Ett halvår senare befordras 
Torsten till filialföreståndare på en annan ort och vid avresan får han syn på ett exemplar av plaketten på 
chefens bord, men han låter den ligga. ”Plaketten var stöpt av hans hjärta och fanns däri.” 
 
”Amuletten” och ”Plaketten” saknar egentligen dansk miljö, även om ”Färjstället” lätt låter sig 

tänkas i Köpenhamn, liksom skeppsvarvet, även om där finns mystifikationen att Jansson reser 

till nytt arbete på ”filialen i huvudstaden”. Fru Weiss och barnen har också dansk-klingande 

namn: Hilde, Lis, Mart. Men huvudmotivet är i båda fallen en kärlekshistoria,     
                                                
18  Anders Österling, ”Henning Berger”, i Så minns jag…En samling porträttskisser redigerad av Birger 
Christoffersson,  (Stockholm 1956), s. 11. 
19  KB, Ep. L 33:1. 
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där mannen och kvinnan är förbundna genom en talisman. Denna fyller funktionen av ”falk” i 

novellerna, en funktion som en tysk novellförfattare i slutet av 1800-talet hävdade vara ett 

kriterium för novellen som genre.20 Enligt detta ideal skall det då även vara möjligt att efter 

mönster av Boccacio, som falk-kriteriet hämtats från, helt kort sammanfatta berättelsen ungefär 

enligt resumén ovan.  

 Den novellistiska tekniken att arbeta med en ”falk”, ett objekt som speglar och 

fokuserar de involverade subjektens handlingar och känslor, kan också sägas prägla ”Huset vid 

Vallgatan” (ur Noveller i pastell, 1917). Här spelar huset i titeln falkens roll mellan sonen och 

den döda modern. Den läsare som vill utläsa Köpenhamn ur den anonymiserade stadsmiljön 

förlägger Vallgatan till området runt Kastellet: 

Tom Ruben på genomresa blir stående framför ett hus som han anser sig ha sett förut. Han föreställer sig 
”hypnotiskt” dess praktfulla interiör i detalj. Han träder in och finner huset övergivet, förfallet och vaktat 
av en trotjänare. Gubben kan bekräfta för Tom att huset en gång sett ut så som denne nyss ”drömt”. Tom 
får veta förre husägarens historia och inser till slut att hans egen mor var dennes ungdomsförälskelse: 
”[v]ar det här du levde i dina tankar, då du bar mig under ditt hjärta? […] lämnade du då i arv åt mig, 
inom mig, din egen stackars vårsaga, som aldrig fick uppleva sommaren…” 
 
Dessa tre ”falk”-noveller visar även andra egenskaper som anses tillhöra novellgenren. Till dem 

hör att berättelsen centreras kring en bestämd händelse. I ”Amuletten” är händelsen Branders 

fynd av berlocken på gatan, i ”Plaketten” Hildes uppdrag till Torsten att göra en plakett, och i 

”Huset vid Vallgatan” Tom Rubens åsyn av och hypnotiska försjunkande i titelhuset. Det förlopp 

som utvecklas kring händelsen leder fram till en eller flera poänger.21  I viss novellteori urskiljs 

två typer av poänger, en ”determinationspunkt” som kan vara lika med den avgörande händelsen 

i berättelsen, och en ”tolkningspunkt”, som inträder när novellsubjektet och/eller läsaren 

bibringas en ”ny” tolkning av den existens som berättelsen behandlar. I de här aktuella 

novellerna inträder tolkningspunkten i berättelsens slut och gränsar då till en anekdotisk ”knorr”. 

Berlockens hårslinga har spår av blod, Tom kommer till insikt om att hans sedan länge döda mor 

vistats i huset som förälskad ung kvinna.  I ”Plaketten” ligger också tolkningspunkten i slutets 

reflektion från Torsten att han inte behöver fysisk tillgång till plaketten, han bär ändå med den i 

sitt hjärta. Determinationspunkten, vändpunkten, i narrationen finns i ”Amuletten” när Olga 

försvinner ur synfältet, och i ”Plaketten” när Hilde dör. ”Huset vid Vallgatan” får ett slags 

vändpunkt när Toms drömsyner av den praktfulla interiören konfronteras med verklighetens 

förfall. 

 Berättarperspektivet i ”Plaketten” och ”Huset vid Vallgatan” är allvetande, och de 

agerande omtalas i tredje person. Men samtidigt är synvinkeln så gott som helt placerad hos 

                                                
20  Marie Lund, s. 13 f. 
21  Ibid., s. 31 f. 
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huvudpersonerna Torsten respektive Tom. På det sättet blir narrationen ett jag-berättande i tredje 

person. Det är huvudpersonens tankar, handlingar, omdömen och dialoger läsaren får del av.  I 

”Amuletten” sätter den allvetande berättaren scenen runt restaurangbordet över några sidor, innan 

narrationen övergår i en jag-monolog av Brander.  

 
 
5.2.3 Kvinnobilder: Drömflickor nära livet 
 
Det står här och där en unken och tidstypisk lukt av herr-rum och skabrösa anekdoter omkring 

Bergers kvinnosyn. Det kryllar av välväxta unga, tillgängliga kvinnor i hans verk, från Amerika-

berättelserna till de danska novellerna. Här finns till exempel kandidat Jungströms nätta 

skådespelerska, banktjuven Göstas värdshusflicka på hotell Himmelhöjden, de charmerande 

bondfångarna i ”Lunnboms lyckligaste timme” och ”Leonard och Elfrida”22, och Vervette som 

”den gröna insekten”. Han kan ställvis ge uttryck för dragningen till fala damer i sina brev, och 

den finns i samtida vittnesmål. Erik Norling (litteratör,1884 – 1962) har berättat en grotesk och 

överdrivet klingande historia om sitt och Bergers samröre med en prostituerad i Köpenhamn år 

1911.23 Våren 1923 har gamle kumpanen Algot Ruhe (tandläkare och författare, 1867 – 1944) 

kommit på besök. Berger levde sedan 1919 ensam med sin hushållerska Marie Hansen, kallad 

Marajan. Ute på stan sammanförs Berger med kokotten Alfa. Ruhe föreslår en närmare kontakt, 

men Berger avböjer i brev morgonen därpå: ”Eftertankens bleka krankhet. Fyllrackarns 

annandag. Nerver utanpå kläderna. Försiktighet! Ångrar avtal Alfa. Vill inte. Rädd för 

anknytning. […] Bara obehag kanske. Har ej heller ett öre att offra på sådant. Vi annullerar det 

hela.”24 En dryg vecka senare säger han i en brevparentes till Algot: ”(Vill gärna f. ö. träffa Alfa 

ute, om du går ut med henne en gång till.) Skrif!”25  

 

I både ”Lunnboms lyckligaste timme” och ”Leonard och Elfrida” möter vi en streetsmart, 

intagande ung dam med kriminella böjelser. 
Lunnbom har vilat upp sitt dåliga hjärta på sjukhem i Köpenhamn under tre månader, ärvt tretusen kronor 
och är på väg hem till jobbet som expeditionskarl på en firma i Malmö. Så blir han sittande med iskall öl i 
en gårdsservering ”i sol och värme och grönska i den stora staden, väntande på en god middag i en 
omtalad restaurang och sen hem i månsken över Sundet! […] för alla slår en gång lyckans timme!” 
”Bulevardsvalan” Bodil, 19, närmar sig och låter sig bjudas på punsch och cigarretter, får låna 100 kr av 
Lunnbom, som i nästa moment faller ihop död. Bodil plockar resten av arvet ur plånboken. Vaktmästaren 
konstaterar en stund senare: ”…en fuld Svensker”.  

                                                
22 Henning Berger, ”Leonard och Elfrida”, illustrerad novell införd i Svenska Dagbladets söndagsbilaga den 
26.8.1923. 
23  Erik Norling: Mänskligt. Indiskreta memoarer om Levertin, Heidenstam, Henning Berger och Birger Mörner. 
(Stockholm 1930), s. 161 -166. 
 
24  KB, Ep. R 10. 
25  Ibid. 
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Utan att dra parallellerna till Bergers egna upplevelser och känslor alltför långt, är det ändå 

frestande att se en inspiration till den lyckliga timmen i Lunnboms liv, med iskall öl och 

tilldragande flicka, i Bergers minne av åren 1906 – 07, när han reste på kontinenten med 

”Sveriges främsta kokott”26, Sigrid Blücher-Elliot. Några år senare skriver han till Hjalmar 

Söderberg, som är på resa i München, att där ”[…]har jag upplefvat mitt lifs korta lyckligaste 

timmar”27. Lagerstedt redovisar försiktigt fru Elliot som förlaga till många paranta kvinnor i 

Bergers romaner mellan åren 1910 och 191928, men jag menar att modellen även passar in på 

Lunnboms Bodil och Leonards Elfrida, om än dessa fått lägre ålder än de romankaraktärer 

Lagerstedt syftar på. Lunnboms lyckliga timme slutar abrupt med döden; Bergers lyckliga 

timmar 1906-07 kallar han i en annan sinnesstämning ”den bittraste [upplefvelse] jag varit med 

om.”29 

Elfrida har satt in en kontaktannons och använder den som förevändning för att ”av misstag” närma sig 
semestrande svensken Leonard på Rådhuspladsen. Deras förhållande utvecklas under ett par dygn och 
slutar med att Leonard blir ”rullad”, alltså nerslagen och rånad, av Elfridas kumpaner i en förstad. Innan 
dess har berättaren hunnit ge en intagande bild av Köpenhamn och dess serveringar i försommargrönska.  
 

Denna tidningsnovell, som infördes i Svenska Dagbladet 26.8. 1923, kan mycket väl vara skriven 

med lätt hand på Utö tidigare under sommaren. Därifrån hade Berger sommaren innan meddelat 

Hjalmar Söderberg sin sinnesstämning på ett vykort:” Intet nytt. Lefver af fisk. Ger fan i allt.”30 

Till skillnad från de flesta av Bergers danska noveller är denna ordagrant placerad i Köpenhamn, 

med verkliga namn på gator, torg, restauranger, hotell. 

  

I fältet mellan madonna, moder, hustru, hushållerska och sköka där Berger rör sig, kan han också 

ge uttryck för omtanke om en före detta hustru. I oktober 1909 skriver Berger till Idun-

redaktören Johan Nordling och vädjar för sin första hustru Anna (separation 1906), som ”är en 

utmärkt skicklig sömmerska” och nu försöker ”starta en liten ’skola’ för unga damer som önskar 

lära sig sy […] kunde icke en aldrig så liten reklamrad eller omnämnande i ”Idun” hjälpa?”31 I 

sin litterära produktion återkommer Berger sällan till kvinnan som hustru och hushållerska. Den i 

övrigt mycket självbiografiska Helge Bendel i Chicagoromanen Bendel & Co (1910) lever 

ungkarlsliv, till skillnad från Henning Berger, som i samma tid och omgivning var gift familjefar. 

                                                
26  Enligt Sigfrid Siwertz, citerad i Lagerstedt, s. 214. 
27  Brev 31.8.1910, Göteborgs universitetsbibliotek. 
28  Lagerstedt, s. 217 f. 
29  Brev till Johan Nordling 1908, citerat av Lagerstedt, s. 217. 
30  Brev 24.7.1922. 
31  KB, Ep. N 1 k. 
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Den typiske huvudpersonen i Henning Bergers verk är den ensamstående, gärna ekonomiskt 

oberoende mannen, oftast på resande fot. 

Emellertid tycks det nioåriga äktenskapet i Köpenhamn med Karen Vedel inspirera 

honom till litterära bilder av ett hem- och familjeliv i harmoni. I sin sista bok, En katt (1923), för 

han in en herr Brennessel (!), som minns lyckligare dagar: ”Ibland, när han om kvällarna satt i sin 

nattrock och hörde Magda inifrån sitt rum öva skalor och såg hustruns kära huvud böjt över ett 

syarbete, under det tekitteln sjöng, Olga slamrade i köket och Jakob låg på bokhyllan med gröna 

ögon, förnam han för några sekunder den gamla lyckokänslan av hemtrevnad och samlevnad.”32 

Det ligger mycket nära till hands att här byta ut namnen mot verklighetens dotter Sonja, hustrun 

Karen, hushållerskan Marajan och katten Zeppo. Berger hade tillägnat Karen Vedel 

novellsamlingen Lifvets blommor (1912), men dess fyra långnoveller saknar tydliga referenser 

till dedikanten. I stället kan berättelserna ses som en romantiserad redovisning av Bergers 

dittillsvarande kvinnoerfarenheter – en barndomsförälskelse, en kokott i Paris, en bruten 

förbindelse med en stillsam, redig kvinna. 

Det är när förbittringen efter Karens uppbrott slår till, som Berger blir mest vältalig om 

det borgerliga hemlivet. Novellen ”Gåtan” (ur De fördömda, 1919) med sin enligt Böök 

”ouppriktiga blandning av självmedlidande och hämndlystnad”33 innehåller, läst med andra än  

Bööks ögon, en berörande äktenskapsskildring med sentimentaliteten någorlunda under kontroll. 

Gottfrid Lund är på väg hem till middag, reflekterande över sitt tioåriga, lyckliga äktenskap: ”Gud i 
himlen, vad de ogifta måste ha det hemskt allena!” Han förväntar sig att frun är hemma och middagen 
framdukad. Det är den, men frun är borta, och i ett brev på matbordet kan Gottfrid läsa att Ester har rest 
till väninnan Wilhelmina. ”Låt mig få lov att bli fri […] Jag är sjuk och förfärligt olycklig […] Du skall 
inte tvinga mig tillbaka, […] En sista hälsning och en kyss från din Ester”. Gottfrid lider kval och flyttar 
efter ett halvår till en annan våning. Ester hörs inte av. Han grubblar över denna gåta. Efter ett år får han 
klart för sig att Ester bor ”oskiljaktig” med Wilhelmina och dennas ”perverst erotiska läggning”. Men 
Gottfrid ser inte detta som en förklaring på Esters gåtfulla uppbrott, utan dör i fortsatt undran några år 
senare. 

 
En självklar intertext till Bergers novell är P. O. Enquists drama Tribadernas natt (1975). Även 

den utspelar sig i Köpenhamn och rör Strindbergs separation från Siri von Essen, som i 

Strindbergs ögon övergivit honom för ”tribaden”, den lesbiska Marie David. Det är på ett för 

novellfabrikören Berger sällsynt ”strindbergskt” sätt som han i ”Gåtan” lägger sig nära det egna 

privatlivet och ropar ut ett ”varför?!” till den flydda hustrun och himmelska makter. Berger var 

en stor beundrare av Strindberg och hade som representant för ”Unga Sverige”, tillsammans med 

bland andra Hjalmar Söderberg och Albert Engström, uppvaktat Strindberg år 1905 och hade 

sporadisk brevkontakt med honom.34 1906 berättade Berger från Paris om sin pjäs Syndafloden 

                                                
32 HB: En katt. En studie med intermezzon. (Stockholm 1923), s. 99 f. 
33  Böök, s. 62. 
34  Lagerstedt, s. 284, not 14. 
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och Strindberg svarade: ”Henning Berger, vill Du sända mig ditt drama först. Här grundas en 

intimes teater (med stort kapital) och der är din plats […].”35 

 

Nära livet förlägger Berger även kvinnoporträttet i ”Den gröna insekten. Ett utkast”, liksom 

”Gåtan” publicerad i De fördömda (1919). Här kommer förlagan i verkligheten från Bergers 

andra, korta danska äktenskap med Vibeke Elsass. Två år tidigare, 1917, hade han i samlingen 

Noveller i pastell tillägnat hennes far Ludvig Elsass novellen ”Spökerierna i Wynken”: 
I novellen dyker ”den gröna kvinnan” upp som drömsyn i folkträngseln i en stor, kontinental stad. Hon 
bar ”en djupt nedringad, smaragdgrön sidenklänning, vilken skiftade skalbaggeaktigt och lämnade hennes 
underbart modellerade skuldror fullständigt nakna och snövita. […] Hennes brinnande ögon under fint 
penslade ögonbryn sökte mina.” Denna drömkvinna visar sig dagen därpå för berättarjaget, men 
försvinner in i ett klädskåp. Mannen fortsätter att vistas mellan dröm och vaka, medan den gröna kvinnan 
lämnar spår: på en vägg i en övergiven paviljong, i sjuksalen dit den febrige berättaren förs. ”Jag har levat 
i ouppfyllda drömmar”. 
 

Eftersom Berger något år efter publiceringen av denna novell var gift med Vibeke Elsass, vill 

man gärna tolka ”den gröna kvinnan” som en dröm- och idealbild av henne, och dedikationen till 

hennes far som ett sätt för Berger att be om dotterns hand. Men äktenskapet blev olyckligt och 

kort. Och även om Berger skriver i brev till John Landqvist i maj 1919: ”Mitt nya äktenskap är 

slut, allt är mig en gåta, och det är för bittert att skrifva om det.”36 , så utkommer alltså senare 

samma år novellen ”Den gröna insekten. Ett utkast”. 

 
En ung arvtagare, Tom Maurin, vandrar i en främmande stads äldre kvarter när något grönt fladdrar förbi. 
En flicka skymtar, ”hennes ljusgröna, tunna kappa, vinden lyfte axelslagen som vingar, och från en agraff 
i den gröna klockhatten sprungo två vajande espritstänglar som känselspröt.” De möts, hon heter Vervette 
och är cabaretdansare och till salu. De tillbringar en natt på hotell. Vervette har modell- och filmanbud 
och övervakas av sin farbror. Tom slits mellan henne och sin stabila väninna Elsa. Berättelsen mynnar ut i 
en bilfärd med Vervette ner på den krigförande kontinenten, och kulminerar när Vervette med sin 
beslöjade röst stöter fram: ”- Vill du jag ska spotta på dig? […] Du har fått allt du ska ha och mer till.” 
Tom drar sig undan och skjuter sig mellan revbenen med sin blå, belgiska revolver. 
 

Från Wynken-novellen återkommer här således ”den gröna kvinnan”, som ett indicium på att här 

tecknas ett porträtt av Vibeke Elsass. Ett tydligare stöd för att så är fallet kommer två år senare 

när Berger ger ut romanen Vem vet? (1921). Det är en ”roman à clef”37 där flera av Bergers 

Köpenhamnsbekanta i affärs- och kultursocietet fått för den insatte lätt genomskådade 

pseudonymer. Till exempel blir Vibeke Elsass till Dyveke Lootring och tecknas som en 

brådmogen, äventyrlig och hänsynslös femme fatale. Likheten mellan detta porträtt och det av 

Vervette i novellen är slående. 

                                                
35  August Strindbergs brev, volym XVI (Stockholm 1989), brev 5549, not 2. 
36  KB, Ep. L 33:1 
37  Lagerstedt, s. 290, not 69. 
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5.2.4 Stilkonst: Impressionistisk realism 

Lagerstedt har spårat Bergers litterära bakgrund hos realisten Balzac, naturalisten Zola, 

impressionisten och novellisten Maupassant, hos stockholmarna Blanche, Strindberg och af 

Geijerstam, hos Dickens och många fler. Lagerstedt tar då främst fasta på synen på tillvaron, på 

klasskillnader, arbetsfolk och rikemän, den lille mannens strävanden och grämelser. I fråga om 

språklig stil talar Lagerstedt om det ”nya och friska i den språkliga dräkten” och om ”en 

förnyelse av prosastilen i riktning mot större rörlighet, påtaglighet och klarhet”38  Själv har jag i 

annat sammanhang (B-uppsats HT 06) försökt visa på drag av ”magisk realism” i 

Drömlandstrilogin, och därvid talat om Bergers förmåga att med en impressionistisk och barock 

språkkonst måla upp breda panoramor i svepande penseldrag, där varje detalj samtidigt är 

noggrant preciserad till färg och form. 

 

5.2.4.1 Naturen färglagd och doftande 

I de danska novellerna kan man finna goda exempel på denna impressionistiska, rörliga och 

detaljrika språkkonst, bland annat när Berger skriver om natur. I ”Sommarspel” (ur Paus, 1911), 

som är en kort stämningsbild dagtecknad ”Tibirke, 1910” – alltså vid ett sommarviste på norra 

Själland – är naturbeskrivningen huvudsaken: 
”Fjädermolnen högt i det blå och den hvita flygsanden under mina fötter mellan tufvor där insekter 
ila, glänsande rådjurshufvuden under häckarnas låga hvalf och sjömärkenas aflägsna toppar inom 
hårkammen af blånande strandhafre – […] Men vinden friskar. En ljum vind med ängsdoft ty 
skogen ligger för och har destillerat af hafssältan och tillsatt grandoft och blomessens.” (Paus, s. 
368). 

 
Eller som här, i ”Kandidat Jungströms ferie” (ur Ur larmet, 1913): 
 

”Hela låglandet nedanför stod i lyftande och sig skingrande dimma, här och där voro gröna oaser, 
de summo som öar i töcknet, solen satt som en eldröd kula utan skålar i en hvit sky, en del af fälten 
liknade ringberg, vattnet var en bomullsväf, det kunde gott vara en marsmorgon eller ett stycke 
månlandskap.” (s.97 f.);  […] ”Skogen blev tätare men det var ljust därinne på samma vis som när 
en lampa brinner under skärm i ett annat rum. Bakom stammarna syntes långsträckta skyar, gula, 
röda och gråblå, de liknade hajar, krokodiler och äfven svanor. Solen hade säkert sjunkit i hafvet, nu 
gick en vind genom löfven. De rasslade alla på en gång och suset lät som en godnatthviskning.” (s. 
71 f.). 

 

 

 

 

 

                                                
38  Lagerstedt, s. 231 
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5.2.4.2 Impressionism 

Litteraturvetare hämtade beteckningen impressionism från målarkonsten i slutet av 1800-talet. De 

författare som använder impressionistiska drag anses bygga vidare på naturalismen, genom att som 

den bejaka sinnevärldens mångfald, men i beskrivningen av denna inte sträva efter att 

dokumentariskt reproducera verkligheten, utan i stället återskapa intrycket av pulserande liv. 

”Impressionismen” blev aldrig en litterär rörelse, men erbjöd stildrag som utvecklades och 

utnyttjades av bland andra tyska och danska författare. Medel som den litteräre impressionisten 

använder kan vara att: 

1) återge sinnesintrycken i den följd de når medvetandet; 

2) ge en syntes av sammansatta (sinnes)intryck genom att använda sammansatta ord; 

3) sträva att ta bort författaren/berättaren ur texten genom att använda direkt tal, dialog; 

4) inte referera karaktärernas tankar, utan direkt återge medvetandeströmmen i en inre monolog.39 

 

När Torbjörn Nilsson i sin avhandling om ”Impressionisten Herman Bang” på några rader ska 

karakterisera Bangs impressionism lyfter han fram Bangs strävan att låta författaren försvinna 

bakom verket. Detta skall ske genom att beskrivningar inskränks till ett minimum, och att de 

diktade personerna gestaltas genom repliker och handlingar –tillsammans leder detta till en form 

av scenisk framställning av utvalda nyckelsituationer.40 Berger hade för övrigt redan 1903 visat 

uppskattning av Bangs skicklighet i att återge yttre impressioner när han recenserade Bangs bok 

Michaël i den egna tidskriften Varia.41   

Den danske litteraturvetaren Sven Møller Kristensen gav 1955 ut en studie av 

”Impressionismen i dansk prosa 1870 – 1900”42  Med många exempel, från bland andra Herman 

Bang, visar han på impressionismens särdrag i fråga om episk form, ordbildning, illusionsverkan 

m. m. - Møller Kristensen anför till exempel: 

5) Substantiverade verb används så att de agerande personerna inte nämns, utan intrycket av 

deras verksamhet samlas till en helhetsbild. Exempel från Bang (ur Stuk, 1887): ”Udenfor Teatret 

var der en Smækken med Vogndørerne og en Trængen sig frem paa Trappen ind ad Porten 

[…]”43 

6) Substantiverade adjektiv, särskilt färger. Exempel från Bang (Stuk): ”Lyset i Køkkenvinduet 

flakked endnu en Gang hen over Ladens Hvidt […]”44 

                                                
39  Uppgifter hämtade ur artikeln ”Impressionism” i Svenskt Litteraturlexikon, red. Louise Vinge, (Lund 1964), s. 
226 f. 
40  Referat av Torbjörn Nilsson, Impressionisten Herman Bang, (Stockholm 1965), s. 103. 
41  Lagerstedt, s. 279, not 6. 
42  Sven Møller Kristensen: Impressionismen i dansk prosa 1870 – 1900. (Köpenhamn 1967, först utgiven 1955) 
43  Ibid., s. 74. 
44  Ibid., s. 88 
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Exempel på de nyss numrerade punkterna går att finna i Bergers danska noveller: 

1) Återge sinnesintrycken i den följd de når medvetandet 

…snarare än att fotografiskt dokumentera verklighetens ”massa”.  Berger var ju enligt Böök expert 

på ”varukännedom”, och den kunskapen använder han fortsatt i de danska novellerna för en 

naturalistisk katalogisering à la Zola eller den Strindberg som skrev Hemsöborna. När kandidat 

Jungström återvänt till kontoristplatsen i Stockholm från den danska ferien stirrar han på ”raden af 

intressanta bokbandsryggar, som stodo i ett ställ framför honom på skrivbordet. Det var 

Adresskalendern, Handelskalendern, Statskalendern och Adelskalendern, några telefonkataloger och 

andra kataloger, uppslagsböcker, tabeller och tablåer, schematiska verk, årsredogörelser och 

matematiska beräkningar samt äfven ett par medicinska specialstudier.” Samtidigt är denna katalog 

den första delen i en serie av sinnesintryck som drabbar Jungström över några sidor i novellen, den 

här tryckande rötmånadsdagen på kontoret. Sinnesintrycken återges i ”den följd de når 

medvetandet”: bokryggarna framför honom – blicken lyfts ut genom fönstret till parkens träd, 

genom ett annat fönster Nybroplan och Strandvägen – med blicken tillbaka på skrivbordet vandrar 

en lat och fet fluga kontrollräknande genom liggarens kolumner – Jungström gäspar och lyssnar till 

husets tystnad, hissen, skrivmaskinerna och telefonerna är tysta, väggventilen surrar. 

 

2) Ge en syntes av sammansatta (sinnes)intryck genom att använda sammansatta ord 

När handboken (se not 38) talar om impressionistiskt sammansatta ord exemplifierar man med 

konstruktioner som ”frosttyst”, ”blygtförnäm” eller ”sorgset godmodigt” och ”förvånat allvarsam”. 

Mitt intryck är att Berger sällan nyttjar den typen av språkkonst, med oväntade eller ibland 

paradoxala sammansättningar. Hans preciseringar av föremål och företeelser sker mera 

konventionellt – i ”Hotell Himmelhöjden” finns, för att ta några slumpmässiga exempel, ”min 

saltstänkta ulster” och ”kärleksfull omvårdnad”; ändå har han en tydlig förkärlek för långa, 

sammansatta ord. En typisk mening från den ”tidige” Berger kan hämtas ur novellen ”Utan arbete” i 

debutboken Där ute (1901): ”Därpå buro de in honom i hörnapoteket medan en polisbetjänt 

telefonerade efter ambulansvagnen.” Berger anser sig alltså behöva precisera såväl apoteket som 

polisen och ambulansen. Han uppnår därmed större konkretion men gör samtidigt beskrivningen 

tyngre, överlastad. Fortfarande i ”Amuletten” (1909) finns många, långa sammansättningar: 

hundraårskonjaken, tändningslampa, kollektionsvurmen, observatorieplatån, känslovaknande, 

undersökningsexpedition. Över åren blir de långa sammansättningarna färre, och språket blir lite 

snabbare och enklare med kortare ord. Berger låter verben arbeta i större utsträckning, till exempel i 
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”Huset vid Vallgatan” (1917): ”Och det var icke gräs men grus, krattat och ordnat, som täckte den 

lilla, avlånga planen.” 

 

3) Sträva att ta bort författaren/den allvetande berättaren ur texten genom att använda direkt tal, 

dialog 

Exempel på detta finns hos Berger i den ovan relaterade ”Amuletten”, som till största delen förs 

fram i en monolog av Brander med vissa inpass från de andra herrarna. Dialogiska partier tryfferar 

ofta framställningen hos Berger, till exempel i ”Hotell Himmelhöjden”, ”Kandidat Jungströms 

ferie”, ”Lunnboms lyckligaste timme” och ”Dubbelgångaren”. ”De fördömda” kallar Berger ”en 

förstudie” och är efter inledande scenanvisningar på sex sidor skrivet som dramatik över ett 

femtiotal sidor.   

 

4) Inte referera karaktärernas tankar, utan direkt återge medvetandeströmmen i en inre monolog 

Exempel på inre monolog förekommer bland annat i ”Huset vid Vallgatan” när Tom Ruben 

betraktar huset utifrån och ”hypnotiskt” i sitt huvud återskapar husets interiör steg för steg. 

 

5) Substantiverade verb 

”[…] strömmen af promenerande, af  köpande och säljande[…]” (ur ”Kandidat Jungströms 

ferie”) 

 

6) Substantiverade adjektiv 

”Allt det okändas charm och det nyas lockelse […]” (ur ”Kandidat Jungströms ferie”); 

”[…]himlen, i hvars blå vinden vallade vita lammungar.” (ur ”Lunnboms lyckligaste timme”). 

 

Sålunda går det att visa att Bergers texter uppfyller vissa, utvalda kriterier på impressionistisk 

stil. Men dessa iakttagelser bör kopplas ihop med helhetsintrycket, till exempel det man kan få i 

de ovan citerade naturbeskrivningarna, för att slutsatsen skall bli ”impressionism”. 
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5.2.4.3 Danismer 

”Genom bosättningen i Danmark kom hans stil att vanställas av danismer, som störde mer än de 

tidigare förekommande enstaka amerikanismerna”, skriver Lagerstedt.45 När Böök recenserar 

novellsamlingen Paus (1911) beklagar han att Bergers ”berömvärda litterära kosmopolitism, som 

är hans talang, skulle förlora i värde genom en språklig kosmopolitism, som är rena barbariet.”46 

Berger uttryckte i brev både tacksamhet och försvarsvilja gentemot sådana påpekanden. Till John 

Landqvist skriver han 1913: ”[…] Amerika, det land som mest fördärfvar språkörat och smaken. 

Hvad danismer beträffar […] arbetar jag mer än någon tror på att undvika dem. Dessutom har jag 

med flit, alltså efter öfvervägande, användt ett par. […] för att variera språket. Det gör opåtaldt 

alla skånska författare!!”47 

 Lagerstedt ger en rad exempel på danismer ur romanerna och novellerna efter 1915: 

barberad (rakad), gröt (kräm), vidkommande (vederbörande), intenst (intensiv) o. s. v.48 Om man 

bläddrar igenom ett trettiotal sidor i samlingen Noveller i pastell (1917) finner man exempel som 

(min kursiv): ”för att tala i den stil du förföljer”, ”en bit från universitetet, var i ögonblicket 

ungdom från all världens hörn flockats”, ”överdöva himlens ljungeldar och skrällar”. Och i den 

ovannämnda tidningsnovellen från 1923, ”Leonard och Elfrida” kan man läsa bland annat ”det 

där om förtiden [det förflutna]” och ”det fattades bara att ödelägga [förstöra] denna 

eftermiddag”. 

 Uppenbart är att en utveckling mot ett mer okontrollerat språk sker hos Berger över 

tiden i Danmark. Om man länge är benägen att godta hans argument från 1913, att han medvetet 

använder danskklingande ord för att sätta färg på framställningen, blir det svårare att svälja när 

satserna blir till en oreflekterad språkblandning, såsom i de nyssnämnda exemplen från ”Leonard 

och Elfrida”. I den novellen står också denna sats att läsa om resultatet av att sätta in 

kontaktannonser: ”Ibland nappade det och de fingo en liten Fornøjelse ud av det.” Som text 

avsedd för Svenska Dagbladets läsekrets år 1923 är det svårt att se satsen som annat än språkligt 

misch-masch. Men omplacerat till nutida talspråk i Öresunds-regionen kan det gott passera, och 

kanske även som litterärt medel i strävan mot kulturell mångfald. 

 

6. Diskussion av den biografiska ansatsen 

En biografisk ansats är intressant i en diakron läsning, alltså en som vill ta hänsyn till den fiktiva 

berättelsens förankring i tid och rum och samhälle, till historisk och social kontext. Då blir det 

verklighetsstoff, som man kan utröna att författaren tillägnat sig, särskilt intressant för 
                                                
45  Lagerstedt, s. 232. 
46  Citerat efter Lagerstedt, s. 232. 
47  KB, Ep. L 33:1. 
48  Lagerstedt, s. 292, not 82. 
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perceptionen och tolkningen av det verk hon/han lämnar ifrån sig. Lagerstedt har i detalj visat 

hur nära Berger följer verkligheten när han skriver om sin barn- och ungdom i Drömlandet 

(1909)49.  Lagerstedt påpekar samtidigt att ”ett diktverk är ett diktverk och att följaktligen en 

författares fiktionsfigurer lever sitt självständiga liv, som aldrig helt kan identifieras med 

eventuella förebilder”50. I de redovisade nedslagen i Bergers danska noveller har jag följt 

Lagerstedt i spåren, genom att med stöd av Bergers brev och vittnesmål från samtida och senare 

bedömare visa på en del av den verklighet som Berger utnyttjat i författarskapet. 

 Förhållandet mellan författarens biografi och verk är en levande frågeställning i 

litteraturvetenskapen, att döma av en redovisning av de senaste sextio årens svenska utveckling, 

som Lisbeth Larsson nyligen gett.51  I hennes exposé gör The New Criticism sitt intåg i Sverige 

på 1950-60-talen och deklarerar att texten inte är en källa till kunskap om människan som skapat 

den, utan en värld och ett mål i sig. Biografin skall ersättas med närläsning av ”konstverkets inre 

struktur och meningsbärande univers”. Under 60-talet, menar Larsson, kom den biografiska 

litteraturforskningen att förlora sin legitimitet inom akademin. Hon citerar en grupp forskare 

(hänvisning saknas) som 1997 uttalar: ”Var och en som förknippar litteraturvetenskap med den 

egna nyfikenheten på författarens personlighet måste med nödvändighet bli besviken.” 

I ett introducerande kapitel om biografisk litteraturforskning konkluderar Carina 

Burman att en biografisk läsning är legitim, men bör göras med försiktighet och helst ske i 

samverkan med andra metoder, som idéhistoriska, litteratursociologiska och feministiska.52 

Larsson talar också om dagens postmoderna biografier – hon är noga med att beteckna 

både självbiografin och den av någon annan skrivna biografin som ”berättelser” – som vilande på 

fundamentala drag i det biografiska konceptet.  Individualism, freudianism, och genusberättelse 

accentueras. Om till exempel Henrik Schück reducerat människan/författaren till en produkt av 

”ras, miljö och moment” reduceras hon av den postmoderna biografin till en produkt av språkliga 

konventioner och berättelsestrukturer.53   

Uppenbart är att en biografisk grund fortfarande kan ha sin plats i litteraturvetenskaplig 

analys. Hur de oslitbara banden mellan författare och text hanteras, bland annat av ”akademin”, 

är kanske mest en fråga om språkbruk? 

Återstår så frågan om (själv)biografiers och brevs ”sanning” i förhållande till 

”verkligheten” och denna ”sannings” återspeglande i de fiktiva texterna. Hellre än att betrakta 

                                                
49  Lagerstedt , avsnittet ”Diktaren och verklighetsstoffet – en källkritisk fråga”, s. 244 – 54. 
50  Ibid., s 244 
51  Lisbeth Larsson, Sanning och konsekvens. Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska 
berättelserna, (Stockholm 2001), s. 318 - 22 
52  Burman, s. 72 – 80. 
53  Larsson, s. 413. 
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brevs och biografiers utsagor som sanningar att se spåren av, och se utvecklade, i samma persons 

fiction, kan en försiktigare hållning för analytikern vara att betrakta de skilda berättelserna som 

(jämbördiga) intertexter i ett dialogiskt förhållande till varandra. Till en sådan hållning har jag 

nog inte riktigt nått fram i detta uppsatsarbete. 

 

 

7. Slutdiskussion – ”ett utkast” 

 

När jag beskriver ”kvinnobilderna ” i novellerna, på sätt som ovan skett, ligger naturligtvis 

tanken på att försöka tillämpa freudianska och feministiska teorier nära till hands. Freuds rön och 

teorier om sexualitet och drömmar, och den feministiska (litteratur)teorins resonemang om över- 

och underordning från genussynpunkt, skulle kunna tillämpas på många karaktärer, och på 

samspelet dem emellan, i Bergers danska noveller. Jag går inte djupare in på dessa aspekter. Vare 

här nog sagt, att från ett genusperspektiv synes såväl Henning Berger, sådan han framträder i 

breven och sedd av sina samtida, som de manliga huvudpersonerna i hans verk, direkt hämtade 

från det 1880-tal när sedlighetsdebatten och det ”stora nordiska könskriget” rasade i litteraturen. 

Henning Berger, Gottfrid Lund (”Gåtan”), och Tom Maurin (”Den gröna insekten”) företräder på 

flera sätt den manstyp som attackerades i 1880-talsdebatten: dubbelmoralisk, maktfullkomlig, 

omedveten. Bland annat mot denna bakgrund har jag valt just ”Den gröna insekten” som 

utgångspunkt för några sammanfattande synpunkter på Bergers danska novellkonst. 

 

”Den gröna insekten. Ett utkast” framstår på flera sätt som typisk för den ”sene” Henning 

Bergers novellkonst. Samtidigt som faktorer som präglar Bergers hela produktion finns kvar – 

den självbiografiska anknytningen, den impressionistiska stilkonsten – tillkommer också en 

frigörelse från standardiserade, anekdotiska novellformer i riktning mot en lösare komposition. 

Ovan har behandlats hur han i novellen ger en (nid)bild av en lockande och äventyrlig 

kvinna, och därvid begagnat sin tredje hustru som modell. Att stundom lägga sig nära 

verkligheten kan anses vara ett typiskt drag i Bergers hela författarskap – Amerikanovellerna, 

barndomsskildringarna – och i de danska novellerna accentueras danska miljöer och personer 

alltmer när år läggs till år i Köpenhamn. Som tidigare nämnts kan endast sex av 62 noveller 

publicerade 1909 – 14 (Bergers första fem år i Danmark) betecknas som danska, medan tio av 19 

är danska i de tre novellsamlingarna från åren 1917 – 19. Att kännedomen om och 

hemmastaddheten i dansk miljö växer hos Berger med åren, samtidigt som denna närhet 
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avspeglas i hans verk, visar sig vid sidan av novellerna även i romaner som Gulaschbaronerna 

(1916), Järntrappan (1918) och Vem vet (1921). 

Ett drag hos ”Den gröna insekten” som ständigt återkommer i Bergers noveller är 

inslagen av dröm. Redan i anslaget till denna novell är mötet med den gröna kvinnan drömlikt – i 

en främmande stad fladdrar något grönt förbi. Den åtråvärda, fiktiva verkligheten är en dröm, ”en 

läcker målardröm, en dyrbar modell” – eller tidigare i Bergers liv och verk: Drömlandet Amerika 

– och synerna gestaltas i drömmande tillstånd hos protagonisterna. 

Jag vet inte varför Berger kallade novellen ”Ett utkast”. Hade han funderingar på att 

bygga ut den till en längre text, en roman? Nu håller den ca 65 trycksidor. Eller menar han att 

den är mindre genomarbetad än andra av hans noveller? Enligt min mening är det snabba, 

impressionistiska, som präglar novellen, ett typiskt och ofta förekommande drag i Bergers 

novellkonst. Det gäller å ena sidan den ”barocka” stil, som Berger uppehåller under hela sin 

produktion. Å andra sidan är i denna novell även kompositionen lite löst och fläckvis 

sammansatt, skissartad, när narrationen rör sig genom sex avgränsade scener: mötet med den 

gröna kvinnan, morgonen efter med utfyllande kunskap om Tom Maurin, scen mellan Vervette 

och hennes beskyddare/farbror, Toms besök i staden (Köpenhamn) efter resa till den trogna Elsa 

på badorten uppe längs kusten, tillbaka hos Elsa, bilresan med Vervette ner i Europa. – Dessa 

scenväxlingar hindrar förstås inte att berättelsen även kan analyseras med de något schematiska 

verktyg som Marie Lund anvisar, och som har använts i det tidigare avsnittet om Novellteknik: 

Talismaner. 

Hoppen mellan scenerna må kallas en impressionistisk teknik, men kan också vändas till 

sin motsats: expressionism. Just genom de snabba scenförändringarna, ”klippen”, blir det till en 

filmisk teknik, som känns i samklang med den tid då Berger skrev berättelsen. Samtida med 

första världskriget, samtida med den konstnärligt framväxande (tyska) stumfilmskonsten, samtida 

med hektisk hedonism och glassig tillvaro för en ”gyllene ungdom” – cabaréer, snabba bilar, små 

revolvrar, exotiska japaner och negrer på restaurangen i den nordiska storstaden. Den Berger som 

alltid rört sig i mondäna miljöer och fascinerats av lyxhotell och elektricitet tar här ett nytt kliv i 

sin ”modernitet” – han blir fragmentarisk, snabb, samtida. Och även om han aldrig hörde talas 

om Edith Södergran och James Joyce närmar han sig nu ett mer modernistiskt tilltal, efter att ha 

varit stadigt inskolad i en, låt mig kalla det romantiserande naturalism/realism, med förankring i 

det slutande 1800-talet. 
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Appendix A 
 
Henning Bergers i bokform publicerade noveller 
  
  
    

Miljö 
Där ute (1901) 
Där ute     Amerika 
En av dem       ” 
Mödans lön       ” 
Samuel Wikerts Succés      ” 
Utan arbete       ” 
En nykommen       ” 
Bomans två världar    ” 
Ett intermezzo      ” 
Markis Chevelli      ” 
Bullock       ” 
Ett afsked        ” 
 
Ridå (1903) 
En julberättelse    Stockholm 
Stanislaw Podorskys illusioner     ” 
En kungsholmsromans      ” 
En hälsning       ” 
Förfallen     (Stockholm) 
En nattmänniska    Stockholm 
Barstudie       ” 
Grannarna     (Stockholm) 
Det ondas ängel    (Stockholm) 
Annonsagenten    (Stockholm) 
Samma väg    ”stor stad i ett främmande land” 
Ridå     Stockholm 
 
86 Clark Street (1905) 
[Novellerna i Där ute samt:] 
86 Clark Street    Amerika 
Dömd       ” 
Sista försöket      ” 
Rösten som kallade     ” 
Mr Benjamin Sharp      ” 
En hjärtesak       ” 
Hänsyn       ” 
Den hårdhjärtade millionären och  

hans barmhärtige son     ” 
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Miljö 
Drömmen om helvetet (1906) 
Ny romantik ”i hvilken stor stad som helst” 
Gatans kärlek    Stockholm 
Himlen       ” 
Herr Poignards lycka      ”  
Dogcart     [svensk landsbygd] 
Den förtrollade byxknappen   Stockholm 
Den fåvitska jungfrun    Berlin 
Spökpromenaden    [tysk stad – Berlin?] 
Brefvet     [kontinentalt byvärdshus] 
Galgen     Chicago 
Drömmen om helvetet [främmande stad – Wien m 

fl] 
Bildhuggaren Bergenvall    ”en stor stad” 
Resande     ”Jag är en resande” 
 
Aska (1909) 
Solpromenad     ”Hemma” 
Den hvita boan      ” 
Sigillet       ” 
Prinsessan      ” 
Lampan       ” 
Villatjufven       ” 
En inackordering      ” 
Lottsedeln       ” 
Drömparken       ” 
Hemma      ” 
Bill Johnsons lycka    ”Amerika” 
Vadet       ” 
Den andra       ” 
Morleys ande      ” 
Fleur de Neige      ” 
Tjänsten       ” 
Trilogie americaine      ” 
Villa vid hafvet    Europa, ”Cap Martin” 
Mons. ”H.”, spelare    Monte Carlo 
Ur en okänds resbok    ”i en främmande stad” 
Cypressallén     Paris 
Amuletten *      ”Färjstället”, (Danmark) 
Vägen till Castellan    Menton 
Das Verhältnis    München 
 
 
 
 
* ”dansk” novell 
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     Miljö  
Paus (1911) 
En afton     ”en främmande stad” 
Misstaget     Stockholm 
Silfverfisken     (Stockholm) 
Herr G. V.Anbergs död    [tåg Paris – Berlin] 
Dr. Lewis Hendersons piller   [Sthlm, kontinenten] 
Den underjordiska orgeln i Rothenburg   Tyskland 
Spöksekretären    Paris 
Dubbelgångaren*    Søndervig, Danmark 
Uppfinnaren Stürzberg    (München) 
Guldkravatten    Berlin 
Julgästen     Stockholm 
Aaron Rosenbaums försvinnande   New York 
För bröd     (Chicago) 
I natten     [tåg i Europa] 
Monsieur Treize    Paris 
Början till slutet    Tyskland 
Sommarspel*    Tibirke, Danmark 
Paviljongen     München 
 
Lifvets blommor (1912)  
[”Till Karen”] 
Anemon     Stockholm 
Ros     Paris 
Vallmo     Amerika 
Vintergröna     Stockholm 
 
Ur larmet (1913) 
Kandidat Jungströms ferie*   [klint, bokskog – Danmark] 
Jägmästaren     Stockholm(strakten) 
Opus 23     [anonym storstad] 
 
Films (1914) 
Första fjätet     Stockholm 
Direktör Groths ångest    (Tyskland) 
Bruder Grossmanns karneval   Paris 
Friesleben     Amerika 
von Salomon* [”Sundsbussen” Helsingør-

Helsingborg] 
I en spegel     (München) 
Spöknatt*     [fiskeläge Kattegatt] 
En skådespelare    [stor stad – Tyskland?] 
Hyresgästen     (Tyskland) 
Historien om Simon Brügel   (Tyskland) 
Mirette     ”en liten stad i utlandet” 
Minnet     (Stockholm) 
Kyssen i regnet    (Amerika) 
____ 
* ”dansk” novell”’ 
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Miljö 

 
Noveller i pastell (1917) 
Dimflickan     (London?) 
Den stulna dansösen    (Chicago) 
En julsaga*     Köpenhamn – Tyskland 
Leksaken     (bl a) Paris 
Den fällda markisen    ”södern” 
Lunnboms lyckligaste timme*   Köpenhamn 
Huset vid Vallgatan*    Köpenhamn 
Julian och Fraziska. En vårromans.*   

[”Till Karl Mantzius”]   Kbhvn – kontinenten 
Spökerierna i Wynken.* [”Till Ludvig Elsass”]  (Tyskland) 
 
Svarvstolen (1919) 
Plaketten*     (Köpenhamn) 
Julbrevet     ”i en främmande stad”; Paris 
En dag     [inlåst i park] 
Hotell Himmelhöjden*    Danmark 
 [Journalistik i denna volym: Artiklarna Vår och Höst av Köpenhamns-intresse] 
 
De fördömda (1919) 
Herr Hermansson*    Köpenhamn 
Den gröna insekten. Ett utkast*   Köpenhamn 
Skökan     (Köpenhamn – Sverige) 
Gåtan*     Köpenhamn) 
Slavinnan [anonym storstad, snarast 

svensk] 
De fördömda. En förstudie* ”en större huvudstad”, 

(Danmark) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
* ”dansk” novell 
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Appendix B 

 

Verklista 54 

 

Där ute. Skisser. Sthlm 1901. 
Ridå. Noveller. Sthlm 1903. 
”86 Clark Street”. Berättelsesamlingen ”Där ute” samt andra noveller. Sthlm 1905. 
Ysaïl. En berättelse från Chicago. Sthlm 1905. 
Drömmen om helvetet. Sthlm 1906. 
Syndafloden. Tre akter (i Svenska Teatern, nr 313). Sthlm 1908. 
Ur en ensams dagbok. Sthlm 1908. 
Aska. Noveller. Sthlm 1909. 
Drömlandet. En Stockholmsnovell. Sthlm 1909. 
Bendel & Co. En Chicagonovell. Sthlm 1910. 
Paus. Noveller. Sthlm 1910. 
Fata Morgana. En Stockholmsnovell. Sthlm 1911. 
Dubbelgångaren och andra berättelser. Sthlm 1912. 
John Claudius´ äfventyr. En rapsodi. Sthlm 1912. 
Lifvets blommor. Sthlm 1912. 
Ur larmet. Sthlm 1913. 
Films. Noveller Sthlm 1914. 
Den andra sidan. Roman. Sthlm 1915. 
Hörnfelt. En novellroman. Sthlm 1915. 
Gulaschbaronerna. Roman. Sthlm 1916. 
Noveller i pastell. Sthlm 1917. 
Järntrappan I – II. Roman. Sthlm 1918. 
Svarvstolen. Noveller och journalistik. Sthlm 1919. 
De fördömda. Sthlm 1919. 
Spöksekretären och andra noveller. Sthlm (tr. Berlin) 1919. 
Hjärtat på väggen. Sthlm 1920. 
Vem vet. Sthlm 1921. 
Pedanten. Sthlm 1922. 
En katt. En studie med intermezzon. Sthlm 1923. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54  Efter Lagerstedt, s. 300 f. Här har utelämnats de ”Skrifter i urval” som Bonniers gav ut i tio band 1922 – 24. 
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Appendix C 

 

Berger om sitt liv - utdrag ur brev till John Landqvist 21.1.1914.55 

 

”[…] Min ’Biografi’ – fy f-n. Jag kan ju ej briljera med några grader eller offentliga äresplatser. 
– Sväng ihop hvad du tycker: fick icke ta studenten, blef i följd däraf icke kand., icke lic., icke 
dr., icke doc., icke prof., icke rid. af  Nordstj. : icke – icke – icke…Född den 22 april 1872 af 
fattiga men hederliga föräldrar: Vaktmästaren i Nationalmuseum Johsan Berger och Sophie 
Sjöberg. (Hon hade varit kammarjungfru hos grevinnan Henning Hamilton – men det behöfver 
väl inte stå!) i Stockholm på gamla Norrmalmsgatan 4 (nuv. Biblioteksg.) Reste första gången 
(17 år!) till Amerika. Senare ’på allvar’ där 1892 – 1900 [i senare brev korrigerat: ”Återvände till 
Sverige ett par dar före julafton 1899”, min anm.] Största delen av tiden – 7 år – i White Star 
Lines börskontor. Men försökte hela tiden utbilda mig till målare (hvilket jag alltid hvelat: jag 
tog redan i Stockholm aftonlektioner i Tekniska skolan). […] Tecknade ej så illa, tillhörde t.o.m. 
Palette and Chisel Club. Det gick emellertid ej att på en gång vara gift, familjefar, kontorist och 
konstnär. Har alltid skrifvit – var främst i modersmålet i gamla Ladugårdslandet med premie, 
o.s.v., och fick förresten på samma gång som Selma Lagerlöf upptäcktes [1891, min anm.] pris 
för en novell i Iduns stora pristäflan den gången. Den finns tryckt där i jan. numret, det året, och 
heter Zam, en konstnärshistoria.[…] Gift I i Chicago med Anna Lindquist (äktensk. upplöst) 
barn: Sonja. II Karen Vedel, Köpenhamn 1910 [skall vara 1909, min anm.], där jag sen bott. Men 
nu skall jag snart hem!) Inga fler barn, gud ske lof! – Hvad jag skrifvit ser du på sista bokens 
baksida jämte årtal. […] För resten vet du ju min gång - och jargong. Har bott 1 år i München, 
två år i Paris [1906 – 08, min anm.] Rest en del dessutom. S. Fischer (Berlin) är min enda 
verkliga utländska förläggare, så småningom kommer allt där. Men har varit mer eller mindre 
öfvers. På engelska, franska, holl., danska, ryska och italienska. Ja, också checkiska! – Skit, det 
hela. (Honorar, undant. Tyskland och Italien, har jag aldrig fått. Amen och förbannelse!- Nej, det 
här ’går för långt’.[…]” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55  KB,  Ep. L 33:1 
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