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Doktor Glas Hjalmar Söderberg Hent PDF Doktor Glas er en psykologisk roman i dagbogsform om en
velanset stockholm-læge, der myrder en ældre præst, som under påberåbelse af religionen underkuer sin unge

kone erotisk.

"Det er kun med forståelse af Hjalmar Söderbergs følsomhed, at man begriber den voldsomme roman Doktor
Glas, hvor han lader en læge udrydde en præst, der bruger religionen til erotisk at underkue sin kone, et

motiv så makabert, at der blev et ramaskrig i Sverige." – Tom Kristensen

"... en lille kompakt jeg-fortælling i dagbogsform om skjulte lidenskaber og mordets mulighed. En klassiker,
som burde indgå i den europæiske (og ikke bare svenske) litteraturkanon; en slags kombination af

Kældermennesket og Rodion Raskolnikov, men omplantet til det stockholmske borgerskab omkring år 1900."
– Lilian Munk Rösing, Information

"Enkelte værker - lige fra Medea til Raskolnikov - bliver stående som altid aktuelle menneskelige
udfordringer tværs igennem generationer og århundreder. Sådan et værk er Doktor Glas, Hjalmar Söderbergs

'skandaleroman' fra 1905." – Søren Vinterberg, Politiken
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